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"Bouwkunst is in ruimte gevatte tijdgeest. 

Dynamisch. Afwisselend. Nieuw." 

MIES VAN DER ROHE 



Herbestemming E-Iaag en E-hoog naar een campushotel 

W.M. van Bergeijk 

Faculteit Bouwkunde, Technische Universiteit Eindhoven 

ABSTRACT 

Het gebouwencomplex van de Technische Hogeschool Eindhoven is ontworpen door architect en stedenbouwkundige 
ir. S.J. van Embden en diens latere bureau OD205. Het complex van gebouwen is vanaf 1956 in meerdere fasen 
gerealiseerd. Het gebouwencomplex toont een voor die tijd vernieuwend stedenbouwkundig concept, vernieuwende 
bouwtechnische toepassingen en materialen zoals beton, glas en staal. De moderne stedenbouwkundige planning was 
voor Nederland uniek te noemen: zonering in verschillende gebruikszones, een scheiding tussen gemotoriseerd 
verkeer en voetgangers, gebouwen op kolommen vrij van het maaiveld met volledig glazen gevels, verbindingen 
tussen de gebouwen door glazen loopbruggen op de eerste verdieping die de campus tot één groot complex maken. 

Het ontwerp van de Technische Hogeschool representeert de gedachte van het functionalisme. Echter, het 
belangrijkste ruimtelijke ideaal dat ten grondslag lag aan het functionalisme dat Van Embden voorstelde was de 
mogelijkheid tot informeel contact en het gevoel van collectiviteit en eenheid. 
Het gebouwencomplex is ontworpen als een gestandaardiseerd bouwsysteem met een zo algemeen mogelijk gebruik 
als doel, dat aan specifieke eisen aangepast werd . Dit had een uniform complex van gebouwen tot resultaat met 
dezelfde collectieve uitstraling. 

Het gebouwencomplex is sterk aan veroudering onderhevig en voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Dit heeft 
geleid tot sloop van enkele gebouwen en ingrijpende wijzigingen en herbestemmingen van enkele andere gebouwen. 
Door de realisatie van deze projecten is een verzelfstandiging ontstaan van de individuele gebouwen. Deze autonome 
uitstraling en de eigen artistieke inbreng van de ontwerpers leveren discussie en vragen op over de positie van het 
aanwezige cultuurhistorisch erfgoed. 

Deze studie heeft tot doel bewust te worden van de aanwezige kwaliteiten van de gebouwen van S.J. van Embden. De 
opgedane kennis en waardering van het bestaande gebouw leveren mogelijk een positieve bijdrage ten aanzien van het 
huidige debat en een positieve houding ten aanzien van modificatie, interventie en transformatie van het aanwezige 
cultuurhistorische erfgoed. 

Deze studie is specifiek gericht op onderzoek naar E-Iaag en E-hoog, het gebouwencomplex van de voormalige 
faculteit Elektrotechniek. Het resultaat is een uitgewerkt herbestemmingontwerp voor dit gebouwencomplex. Het 
ontwerp bevat een voorstel voor short stay huisvesting van buitenlandse gasten zoals studenten en staf. 

Trefwoorden: wederopbouwarchitectuur, monument, prof. ir. S.J. van Embden, bouwtechnologisch onderzoek, 
herbestemming. 



ABSTRACT 

The complex of buildings of the Campus of the Technical High School Eindhoven was designed by architect and city 
planner ir. S.J. van Embden, whose office later became 00205. This complex of buildings was realised in various 
stages dating from 1956 onwards. The complex showed a new urban plan concept for its time, new solutions for 
building technology and new uses for materials such as concrete, glass and steel. The modern urban planning was 
unique for the Netherlands: creating zones for different users, a differentiation between motorised traffic and 
pedestrians, buildings on columns free from the ground with full height glass facades, connections between the 
campus buildings by glazed pedestrian walkways on level 1 to connect the campus as one big complex. 

The design of the Technical High School represented the thoughts on functionalism. The most important spatial ideal 
which formed the foundation for the functionalism that Van Embden proposed was the possibility for informal contact 
and the feeling for collectivity and unity. 

At this moment th is work is threatened to fall apart. The building complex was designed as a standardized building 
system aimed for general use which was modified for specific demands. This resulted in a uniform complex of 
buildings with the same collective appearance. The complex is ageing and according to the decision makers it does 
not comply to the modern standards. This has already lead to the demolition of several buildings and radical 
interventions and changes by various architects in other buildings and urban plan of the campus site. Oue to the 
realization of these projects, the buildings have become independent individual buildings and the entity of the campus 
Van Embden designed is falling apart. The autonomous exterior of the buildings leads to debate about the treatment of 
the existing heritage when necessary modifications and transformations are made. 

The purpose of this study was to expose the existing qualities of Van Embden's buildings. The knowledge gained by 
th is study leads to a revaluation and a positive attitude towards Van Embden's campus complex in the current debate. 

This study contains research on the complex of buildings of the formal faculty 'Electrical engineering'. 
A design proposal for the E-Iow and E-high buildings is the result of this research. The design proposal contains a 
plan for a short stay housing facility for foreign guests (students and staff). 

Keywords: postwar architecture, monument, prof. ir. S.J. van Embden, research of cultural aspects and building 
technology, re-architecture. 
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SAMENVATrING 

DEEL A - PROBLEEMSTELLING 
De 'omloopsnelheid' als uiting van de huidige consumptiemaatschappij is zo groot dat hele periodes uit de (bouw)geschiedenis 
dreigen te verdwijnen en de aansluiting in de historische continuïteit wordt zodoende verbroken. 
De sloop van de gebouwen E-hoog en E-Iaag is gepland voordat de minimale leeftijdsgrens van 50 jaar wordt bereikt om het als 
beschermd monument aan te kunnen merken. 

ONDERZOEKSVRAAG: 
Is herbestemming van de gebouwen E-hoog en E-Iaag mogelijk, met inachtneming van de geldende juridische en 
functionele eisen, rekening houdend met de cultuurhistorische waarde en de mogelijke status als jong 
wederopbouwmonument? 

DEEL B - ANALYSE (BOUWTECHNOLOGISCH ONDERZOEK E-HOOG EN E-LAAGI 
Contextuele factoren: opdracht, locatie, architect(en), typologie en ontwerpproces. 

Opdracht: 
De algemene principes voor de T.H.E. waren de volgende: 

Concentratie van het gehele complex; 
Centralisering van zoveel mogelijk gemeenschappelijke elementen, zoals de algemene werkplaatsen, de bibliotheken en 
de collegezalen ; 
Interne flexibiliteit der gebouwen; 
Uitbreidbaarheid van het gehele complex, en met name van de technische afdelingen; 
Zoveel mogelijk algemeen-bruikbare en zo weinig mogelijk voor speciale doeleinden geconstrueerde gebouwen; 
Zeer goede verzorging van de interne contacten; 
Het scheppen van een omgeving, die de toekomstige ingenieur zou voorbereiden op het milieu, waarin hij straks in de 
praktijk zou moeten werken: een 'progressief industrieel' milieu. 

De uitgangspunten, destijds geformuleerd door Van Embden, kunnen bij een ontwerp voor een herbestemming dienen als 
nieuwe uitgangspunten. Het ontwerp kan zodoende gezien worden als een eigentijdse voortzetting van het jaren '50 idioom van 
de T.H.E. Bij transformatie en interventie van moderne monumenten wordt het niet als integer beschouwd om de formele 
eigenschappen van het oorspronkelijke ontwerp te imiteren, maar wel om de ontwerpmentaliteit van de oorspronkelijke 
ontwerper te recapituleren. Een moeilijke vraag want hoe zou de oorspronkelijke ontwerper gewerkt hebben met de middelen 
van vandaag? 

Locatie: 
De drie afdelingen zouden zich in de loop der jaren naar behoefte kunnen opstrekken, elk langs haar eigen strook en elk 
gebouw zou in verbinding staan met de bestaande bebouwing, niet alleen in de eigen strook, maar ook met de gebouwen aan 
gene zijde van de scheidslijn (zgn. open planologie). Deze niet-dwingende, vandaar 'open' planologie, bood de mogelijkheid om 
het terrein en de gebouwen aan te passen aan de nieuwe inzichten en aan financiële beperkingen. 
Bij de uitwerking van de plannen werden enkele eenvoudige principes gehanteerd: 

aansluitend bouwen van west naar oost, zodat de bebouwing zo dicht mogelijk bij het stadscentrum ligt en nimmer een 
gebouw in geïsoleerde positie verkeert; 
een voor alle burgers vrij toegankelijk universiteitsterrein van parkachtige allure ; 
lage drempel met het oog op makkelijke onderlinge contacten, onder andere via het loopbruggenstelsel; 
toepassing van in Nederland gangbare en goed betaalbare degelijke materialen en eenvoudige bouwstructuren, 
bijvoorbeeld beglaasde, lichte scheidingswanden opdat open werkstructuren zouden worden gestimuleerd. 
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Campus 2020 (Compacte campus): het E-complex valt buiten de contour van de 'Compacte Campus'. Bij een herbestemming 
zal men het gebouw moeten wijzigen in een functie die het gebouw plaatst buiten de exploitatie en het beheer van de TUle. 

Architect(en): 
Voor de gebouwen van de eerste bouwronde van de T.H.E, kunnen de volgende personen als architect worden genoteerd: S.J . 
van Embden, J.L.C. Choisy en H.G. Smelt. De eerste wordt vooral gezien als de planoloog, socioloog en algeheel 
stedenbouwkundig vormgever, de tweede heeft zich vooral bezig gehouden met de vormgeving van de verschillende 
gebouwen, en de derde met de praktische uitvoering en de daaraan voorafgaande bouwkundige detaillering. 
Plaatsing T.H.E. in context van totaal oeuvre S.J. van Embden (1904-2000). 

S.J. van Embden - Universiteitscomplexen 
Campus Universiteit Twente - universiteit als tuinstad , de onderzochte gebouwen zijn de volgende: 
- Hallencomplex te Drienerlo (opgeleverd 1964) 
- Gebouw voor chemische technologie te Drienerlo (opgeleverd 1968-69) 
- Gebouw voor Elektrotechniek en Fysica te Drienerlo (1963-1967) 
Singapore, masterplan voor de universiteit (ontworpen vanaf 1967, uitvoering vanaf 1970) 

Typologie: 
Om te onderzoeken op welke wijze E-hoog en E-Iaag kunnen worden herbestemd, is het van belang om met name de ruimte en 
de materie van de gebouwen te onderzoeken (typologie = ruimte + materie). 
De onderzochte gebouwen zijn de volgende: 
- het bedrijfsbadhuis te Emmen (1952); 
- het dr. L. Neherlaboratorium te Leidschendam (1950-55); 
- het raadhuis te Veenendaal (1950-1966); 
- het domeinkantoor te Emmeloord (1956-60), en 
- de gebouwen van de Technische Hogeschool te Eindhoven (1956-66). 
Dit overzicht geeft een beeld van de huidige staat van de gerealiseerde gebouwen van S.J. van Embden uit de periode 1950-66 
welke typologisch verwant zijn aan de gebouwen van de T.H.E. en bevestigt tevens de stelling dat de historische continuïteit 
van de Nederlandse (bouw)geschiedenis in gevaar is. 

Ontwerpproces: 
Voorbereiding en oriëntatie door Van Embden en commissie van voorbereiding door bezoek van École Polytechnique te 
Lausanne en basisscholen in Engeland . 
Het ontwerp voor de T.H.E. kan in functioneel programmatisch opzicht gezien worden als een afgeleide van de ervaringen van 
de École Polytechnique te Lausanne. In bouwtechnisch opzicht kan het gezien worden als een afgeleide van de scholen met 
volledig glazen gevels in de New Towns Hornsey, Wellwyn en Hertfordshire in Engeland. In 1957 hadden Van Embden en 
Choisy er de nieuwe 'curtainwalls' bestudeerd, een systeem dat toen al vrij veel in Engeland werd toegepast maar in Nederland 
nog een novum was. De opgenomen projecten van Mies van der Rohe, Alison en Peter Smithson, SOM, Harrison & Abramovitz 
en Arne Jacobsen laten duidelijk een tijdsbeeld zien waarin de vernieuwde toepassing van een curtain wall het aanzien van een 
gebouw bepaalde. Gesteld kan worden dat de gebouwen van de T.H.E. passen in een grotere internationale trend. 

Beschrijving ontstaansgeschiedenis Technische Hogeschool Eindhoven 

Gebouw: 
- Hoogbouw (E-hoog) - gebouw TUle nr. 3100 
• Toegangsgebouw - gebouw TUle nr. 3100 
- Hal voor elektrisch machines (E-Iaag) - gebouw TUle nr. 3300 
Indeling analyse: structuur, materie en voorzieningen. 
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Conclusies bouwtechnologisch onderzoek naar E-hoog. E-Iaag en Toegangsgebouw: 
1. Van Embdens 'all-purpose' concept waren algemeen bruikbare gebouwen die zo opgebouwd waren uit verschillende lagen 

dat wijzigingen vereenvoudigd uitgevoerd konden worden. De algemene bruikbaarheid en de aanpasbaarheid van de 
gebouwen moesten de wijzigende onderwijsbehoefte kunnen weerstaan. 

2. De gevels, diverse inbouwen de installaties zijn dusdanig versleten en aangepast dat hergebruik niet mogelijk is. De 
constructie is de enige laag die na behandeling geschikt is voor hergebruik (overmaat baat!). 

3. Bij hergebruik is de constructie de historische laag die iets verteld over het verleden van het gebouwen zodoende de 
historische continuïteit waarborgt. 

DEEL C - HOUDING 
Wat is zo karakteristiek aan het gebouwencomplex van de voormalige faculteit Elektrotechniek dat het ten alle tijden 
gehandhaafd of versterkt dient te worden (essentiële aspecten): 
1. Doosvormen 

Het bestaande stedenbouwkundige concept van semi-transparante doosvormen verbonden door transparante 
loopbruggen. De doosvormen zweven los van het maaiveld. 

2. Loopbruggen 
Loopbruggen op het hoofdniveau, handhaven als verkeersontsluitend principe. 

3. 1" verdieping als hoofdniveau 
De plek van ontmoeting en informeel contact. Het hoofdniveau is de verkeersontsluitende laag met diverse 
gemeenschappelijke voorzieningen. 

4. Toegangsgebouw 
Functioneert oorspronkelijk als toegang tot de betreffende faculteit (en het gehele universiteitscomplex) en als 
ontmoetingsruimte. 

5. Moduulmaat 
De oorspronkelijke maatvoering respecteren. 
De oorspronkelijke gearticuleerde verticale gevelindeling volgens bestaand 1,24 moduul handhaven. De gevel dient tevens 
transparant te zijn. 

6. Materiaalgebruik 
Materiaalgebruik ten aanzien van een "progressief geïndustrialiseerd" milieu. 

Bandbreedte: 
Deze wordt bepaald door de mate waarin een herbestemmingvoorstel beantwoordt aan de hierboven genoemde 
cultuurhistorische en essentiële aspecten voor een mijns inziens behoedzame omgang. 
De hiervoor genoemde cultuurhistorische aspecten zeggen niets over de bouwkundige mogelijkheden van een herbestemming. 
Daarom is eerst een bouwtechnologisch onderzoek uitgevoerd. 

Het contrastconcept of het analogieconcept: 
Bij contrast ligt de nadruk op de eigentijdsheid van het nieuwe ontwerp. de eigen identiteit naast het bestaande. Hierbij wordt 
verondersteld dat het contrast de betekenis van het nieuwe en het bestaande versterkt. Bij de houding analogie gaat men er 
vanuit dat het ontwerp ontstaat uit een wisselwerking tussen oud en nieuw, waarbij door de inwerking op elkaar iets nieuws 
ontstaat. Daardoor is de identiteit van het nieuwe verbonden met het bestaande, in plaats van dat het ermee geconfronteerd 
wordt, een continuïteit. 
Bij oude gebouwen, die een belangrijk architectonisch monument zijn, wordt vaak het contrastconcept gebruikt. De 
onaantastbaarheid van het monument maakt het in zo'n geval bijna ondenkbaar ingrijpende veranderingen door te voeren en 
dat leidt meestal tot de keuze om de uitbreiding of verbouwing als een los, zelfstandig bouwwerk een plaats te geven naast het 
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bestaande. Oud en nieuw verschijnen als architectonisch iconen, onaangetast. Bij een gebouw zoals E-hoog is de vrijheid van 
handelen groter omdat het geen juridisch beschermd monument betreft. Het gebouw is niet onaantastbaar en hoeft als 
onaangetaste zelfstandige entiteit niet te blijven bestaan. De mogelijkheid voor het analogieconcept is zodoende vele malen 
groter omdat er gemakkelijker ingrepen kunnen worden gedaan. 

Ik probeer de transformatie op te vatten als een analoge operatie en het bestaande te versmelten met het nieuwe. Met dit 
uitgangspunt is de ervaring van de historie een kwaliteit die bereikt wordt. Oud en nieuw staan niet tegenover elkaar maar 
worden gelijktijdig en gelijkwaardig naast elkaar geplaatst. Dit wordt gerealiseerd door de draagconstructie van het oude 
gebouw zichtbaar te maken en te exposeren binnen de envelop van het nieuwe gebouw. Het historisch geheugen van het 
gebouw wordt gerepresenteerd door het behoud van de oude draagconstructie. 
Het concept is om de brute draagconstructie zoveel als mogelijk in het zicht te laten (ontkoppeling van bestaand en nieuw). 
Zodoende wordt de historie het decor waartegen het nieuwe gebruik zich afspeelt. 

Herbestemmen met de volgende uitgangspunten: 
1. Ontkoppeling van bestaand en nieuw. (Voorbeelden: Vertigo, Meelfabriek Leiden en Torpedoboothal Kopenhagen). 

Belangrijk, omdat: 
De tijdsfactor zichtbaar wordt: het gebouw krijgt tijdspecifieke laagjes die iets vertellen over het verleden en het ontstaan 
van het gebouwen zijn omgeving. Het historisch geheugen van het gebouw wordt zodoende zichtbaar. 
De nieuwe functie wordt in de toekomst wellicht weer aangepast. De ingreep van nu moet dan ook weer ongedaan 
gemaakt kunnen worden om het gebouw opnieuw aan te passen aan het nieuwe gebruik. 

2. Van Embden vond het belangrijk dat de verschillende disciplines gedwongen werden informeel contact met elkaar te 
hebben; er zou zodoende een disciplinaire kruisbestuiving worden afgedwongen. Bij E-Iaag en E-hoog zie je dat bij de 
definitieve invulling dit principe minder leidend is geweest omdat persoonlijke wensen prevaleerden boven het algemene 
concept. Bij de ingreep wil ik dit principe weer versterken. 

3. Handhaven en versterken van essentiële aspecten van de bestaande gebouwen: Semi-transparante doosvormen , 
loopbruggen, 19 verdieping als hoofdniveau, toegangsgebouw, moduulmaat en materiaalgebruik (zie essentiële aspecten 
E-Iaag, E-hoog en Toegangsgebouw). 

Referentieprojecten herbestemming: 
1. Herbestemming T-hoog naar Vertigo faculteit Bouwkunde door Bert Dirrix. 
2. Herbestemming Zwarte Doos door Zjak Hofman, PAS Architecten. 
3. Herbestemming voormalige wolspinnerij Thomas de Beer naar Museum De Pont door Benthem Crouwe!. 
4. Herbestemming voormalig GGD-kantoor naar luxe huurwoningen door Toon Kandelaars. 
5. Herbestemming voormalig torpedoboothal naar woningen door Tegnestuen Vankunsten. 

DEEL D - ONTWERPOPGAVE 
Ik heb gekozen voor een nieuwe bestemming als 'campushotel'. Een woonvoorziening met gemeenschappelijke voorzieningen 
voor internationale gasten zoals studenten en staf. Hierbij geldt dat het verblijf kan variëren van een enkele dag tot een aantal 
jaren. Buitenlandse gasten worden gefaciliteerd als hotelgasten met de daarbij behorende gemeenschappelijke voorzieningen. 

Referentieproject facilitair wonen: 
Hoogstedelijk diensten en voorzieningenniveau in de Hoge Heren, Rotterdam door Wiel Arets. 

Referentieprojecten studentenhuisvesting: 
1. Spacebox tijdelijke studentenhuisvesting door Mart de Jong, architectenbureau De Vijf (2003). 
2. Studentenhuisvesting UvA Dek door Claus en Caan (1996-2002). 
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DEEL E - ONTWERP 
Herbestemmingontwerp (transformatie E-hoog en E-Iaag en interventie Toegangsgebouw). 

DEEL F - UITWERKING 
Bouwkundige aspecten en installatietechnische aspecten van het ontwerp. 
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INLEIDING 

Deze scriptie is ontstaan vanuit een belangstelling voor het moderne architectuurhistorisch erfgoed. Mijn T9 project, een 

woning in Wassenaar ontworpen door Gerrit Th. Rietveld, was een eerste aanzet tot interesse voor de architecumr uit de jaren 

'50 en ' 60. [n Nederland werd in de jaren '90 een lUst opgesteld van rijksmonumenten van na 1940. Hiermee ontstaan 

regionale planningsinstrumenten, zelfs bestemmingsplannen, waarvan de criteria door de lokale overheid worden uitgewerkt. 

De huizen van Rietveld, ontworpen in de jaren '50 en '60, werden wel als monument aangemerkt maar genieten in geen 

enkel opzicht een beschermde status. Mijn aandacht gaat uit naar gebouwen die op een vergelijkbare wijze tussen wal en 

schip dreigen te vallen. In principe kunnen veel naoorlogse gebouwen dienen als uitgangspunt, maar vanuit praktisch oogpunt 

heb ik gekozen voor een gebouw dat voor mij eenvoudig toegankelijk is: het gebouwencomplex van Elektrotechniek op het 

TU terrein te Eindhoven. 

Het terrein van de Technische Universiteit werd ook als monumentaal object aangemerkt, maar is nog niet onder 

bescherming gesteld. l E-hoog, E-Iaag en het toegangsgebouw (het gebouwencomplex van de voormalige faculteit 

Elektrotechniek) vallen onder deze categorie van gebouwen.2 

De Stichting Wederopbouwerfgoed Eindhoven probeert voor een aantal gebouwen, zoals het Hoofdgebouw, de W-hal, het 

Auditorium en het Ketelhuis, de status van gemeentelijk monument te verkrijgen. Volgens het College van Bestuur van de 

Technische Universiteit Eindhoven is dit absoluut ongewenst. De universiteit wil zich profileren als een hightech universiteit 

en een conserverend beleid ten aanzien van het gebouwenbestand is een directe bedreiging voor een adequaat, flexibel en 

toekomstgericht functioneren. 3 Het E-complex wordt vooralsnog in deze monumentendiscussie niet genoemd. Dat is 

merkwaardig omdat de oorspronkelijke kern van het terrein juist de diagonale figuur is waarop het Hoofdgebouw, het 

voormalige T-hoog en E-hoog staan. 

Overigens heeft de Universiteit wel plannen voor de E-faculteit; de verhuizing van de E-faculteit naar de hoek Natuurkunde 

en de sloop van de gebouwen staan gepland rond 2011.4 

Deze scriptie bevat een 'bouwtechnologisch onderzoek' naar de gebouwen van de faculteit Elektrotechniek5 

leisar. H. (2003) . Venigo: verbouwen als vena lingsopgave. Werk. b{lIIen + wol/oell, nr. 6. Verwijzing naar Telegram van Van Tijen: 'Gelubvens ~n bewondering vQor scheppers tweede 
Van Nd le' , 
Z De \V-hal , hel Hoofdgebouw èn E-hoog zijn op genomen in de Wederopbouwdatabank van de Rijksdienst voor dot Monulnentenzorg(w\vw.moJlumeJllenzorQ.nl). 
J Cursor/ 19 - 2 febn.mri 2006. Cursor/22 - 23 10bruari 2006. ... 
4 Eindrapporlage Strategisch Plan Huisvl:!sting TUle. Huisvesting Technische Universiteit Eindhoven - augustus 2005. 

XIV 



Bij onderzoek naar gebouwen is het van essentieel belang om naast (kunst)historische, sociaal-maatschappelijke en 

stedenbouwkundige aspecten, met name bouwtechnologische aspecten in het onderzoek te betrekken, om zo door te dringen 

tot de achterliggende ontwerp- en bouwmethodiek van het gebouw. Deze vorm van onderzoek wordt ' bouwtechnologisch 

onderzoek' genoemd, waarbij techniek deel uitmaakt van de analyse van een gebouwen een bepalende factor is voor 

conclusies, voortkomend uit dit onderzoek. Ik heb dit onderzoek gedaan uit interesse voor de geschiedenis en de 

bouwtechnologie zoals die geconcretiseerd is in het oude gebouwen uit interesse voor de omgang met die geschiedenis en 

bouwtechnologie wanneer het gebouw opnieuw het onderwerp wordt van een architectonisch ontwerp. Hielkje Zijlstra zegt 

hierover het volgende: ' De invloed van de bouwtechnologie, de mate waarin er op dit moment van geleerd kan worden en de 

wijze waarop een gebouw in staat is om veranderingen op te nemen, zijn bepalend voor de kansen die een gebouw gegund 

worden om duurzaam voort te bestaan als de resultante van continuïteit en veranderbaarheid.,6 

Door de door onderzoek achterhaalde gegevens te analyseren, te combineren en te interpreteren is het mogelijk ontdekkingen 

te doen die bij een (her)ontwerp van de opgave ingezet kunnen worden. Het bestaande ' historische' is bepalend voor de 

continuïteit en vormt een herkenbare, tijdspecifieke laag. Gebouwen waarvan het om culumrhistorische en of bouwtechnische 

kwaliteiten niet wenselijk is dat ze gesloopt worden, kunnen geregenereerd worden tot nieuwe gebouwen met een extra 

kwaliteit voorkomend Ult de nieuwe context: de bestaande historische laag. Het doeI is die kwaliteiten te benoemen, die van 

belang zijn in de afweging om van vergaan, verdergaan te maken . In mDn analyse probeer ik de eigen kwaliteiten van het 

gebouw inzichtelijk te maken, zodat veranderingen kunnen leiden tot 'behoud door ontwikkeling,7 

In mijn analyse komen, naast de aspecten met betrekking tot historie en de bouwtechniek, meer aspecten aan de orde.8 Deze 

aspecten zijn allemaal van belang bij het veranderen of het instant houden van een gebouw. De aspecten die Hielkje Zij Istra 

opgenomen heeft uit reeds bestaande onderzoekmethoden, vormen de basis van het door mij uitgevoerde onderzoek naar de 

gebouwen E-Iaag, E-hoog en het Toegangsgebouw: 

locatie I stedelijke context 
opdracht I opdrachtgever 
programma 
ontwerpuitgangspunten 
ruimtelijke opbouw 
functionele opbouw 

ontwerp I proces 
maatsysteem 
bouwmassa 
draagconstructie 
structuur 
voorzieningen 

bouwvoorschriften 
materiaalgebruik 
interieurelementen 
actuele situatie 
gebruik I hergebruik 
veranderingen 

~ Hi(rbij heb ik dl! ondenoeksme(hod~ gehanteerd di~ Hielkje Zijlsira heeft bo.!scllreven in zijn proefschrift Bouwen IJl Nederlol1d /940-1970. Cominllïfei, + Veranderb(Jorheid = 
Duurzaamheid. TU Ddft. 23 januari 2006. 
6 Proefschrift Hiclkje ZiJlslrn. Bouwen in Nederland /940-1970, Continuïteit + VeranderbMrheid = Duurzaamheid , TU Dein. 23 januari 2006. p. 67. 
7 'Behoud door ontwikkeling' is de slagzin die gehanteerd wordt door projectbureau Belvedère in Utrecht dal van Rijkswege is opgezet om sturing te geven aan de subsidiege lden die 
beschikbaar zijn gest~ld \'oor herstructurering in Nederland. 
~ Van Da/e Groof woordenboek der Nederlandse laaI. uitgave 1999: aspect = dk van de z.ijden of kanten die van iets kurmen worden bekeken orwanmit gekeken wordt 
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In de analyse en de daarin vermelde deelonderzoeken staat het begrip context centraal. Door de context wordt het 

onderzoeksveld afgebakend , maar wel zo dat het onderzoeksperspectiefzich waar nodig voldoende verbreedt. Voor 

onderzoek naar het gebouw is het van belang dat het gebouw in relatie tot een aantal contextuele factoren wordt 

geanalyseerd.9 De analyse bevat deel onderzoeken naar de volgende contextuele factoren: opdracht, locatie, architect(en), 

typologie en ontwerpproces. 

Bij verandering zoals een herbestemming of een herinrichting wordt het gebouw vervolgens zelf context, de belangrijkste 

context, zoals het gebouw de context vormt voor het menselijke bestaan in dit gebouw. De vergelijking tussen een mens en 

een gebouw is een bekende binnen de architectuurwetenschap. De gelaagdheid komt tot uitdrukking in de opbouw van het 

menselijk lichaam: huid , skelet, spieren, organen, zenuwen, vaten en het brein, maken een vergelijking mogelijk met: 

gevelbekleding, draagconstructie, ruimte, enscenering, dienende elementen zoals kabels, leidingen en installaties. De 

gebroeders Exner gingen nog verder in hun vergelijking waarbij de (onderzoeks)thema 's expliciet worden verwoordw 

'Buildings are like human beings. They are bom and develop; they become ill and are cured; they grow old, waste away and 

die. They show the influence of events, people and adversities. They change from freshness ofyouth maturity, sometimes 

attaining beauty in their old age. Thlls their identity is not only the one that given to them at birth by the architects and artist 

who created them; it also reflects all the changes, additions and influences that they have experienced during their life.'" 

In de benaming van de thema's ligt de methodische aanpak besloten (onderzoeksthema's: Techno-logisch observeren, 

Onder(zoeksge)wijs analyseren en Re-generatief concluderen). De thema's beïnvloeden elkaar en kennen overlappingen in de 

onderzoeksgebieden. 

Bij de gebouwen E-Iaag en E-hoog is de vraag ofhet gebouw veranderd kan worden belangrijker dan de vraag naar behoud 

en conservering. Het gaat in deze opgave niet om restaureren maar om regenereren . Of zoals Jo Coenen het omschreef: 

' Restaureren bestaat voor mij niet uit louter kopiëren van wat er was. Dat is aan de orde bij vele monumenten op dit moment. 

Ze worden zodanig afgeschermd, dat ze niet verder mogen leven. Ik ben er van overtuigd dat in de loop van de geschiedenis 

heel veel gebouwen bij restaureren kletamorfoses ondergingen, waarbij Inlervenlies werden opgevangen en de bouwwerken 

dus Transformeerden (M.I.T.).' 12 

9 Van Dale GroOl woordenboek der Nederlandse raai, uitgave 1999: factor == (mede>bepaknd element. deel of omslllndigh~id. 
10 Onderzoeksthema 's: Techno-logisch obsen'eren. Onder(zoeksge)wijs analy$~ren en Re-generatief concluderen. Proefschrin Hielkj e Zij istra. BOllk'en in Neder/and /940-/970. 
Continuïteit + Veranderbaarhcid = Duurzaamheid. TU Delft. 23 jal1uari 2006. p. 31. -7 in mijn onder Loek vef\\'crkt in de delen analyse en houding. 
Vnn Dale Groal woordenboek der Nedtr/olldse /nol, uitgave J 999: thema = onderwerp \\'aarover men kan spràen. hoofdgedachtc, 
11 Exncr, J. (1984), Koldinghus: the convers ion oJ ( 11/ RO,rol D(lI1ish Cas,Ie', Alollllmenflllll. p. 285. 
12 Aîmee. B. de, J. Coenen, M, Kuipers. & W, Röling (2004). Gesloopt geren bedreigd omgaon meI nooorlogse bouwklll1st. p. 44 . 
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De analyse van technologische aspecten is van essentieel belang om tot een afweging te komen van wat er (on)mogelijk is. 

De mogelijkheden van het wel ofniet 'kunnen' zijn vaak van bouwtechnische aard. Zo is het wegvallen van de 

oorspronkelijke onderwijsfunctie van de gebouwen E-Iaag en E-hoog mede gelegen in technische onmogelijkheden; de 

gebouwen zijn immers verouderd en voldoen niet meer aan de huidige eisen. 

Deze scriptie is als volgt opgebouwd . DEEL A bevat een algemene beschrijving van het probleemveld. Vertrekkend vanuit 

deze beschrijving is gekozen voor het gebouwencomplex van de voormalige faculteit Elektrotechniek (E-laag, E-hoog en 

Toegangsgebouw). Vervolgens is er in DEEL Been bouwtechnologisch onderzoek verricht naar dit gebouwencomplex. 

Hieruit zijn conclusies geformuleerd die van belang zijn voor een herbestemmingvoorstel. DEEL C bevat een stelling ten 

aanzien van verbouw van dit karakteristieke (monumentale) complex. Vervolgens heb ik een ontwerpopgave geformuleerd 

die voortkomt uit het onderzoek. Het resultaat is een uitgewerkt herbestemmingontwerp. 

A WHITER SHADE OF GREY 

De titel van de analyse verwijst direct naar de kleurstelling van het gebouw E-hoog. In het gebouw is overwegend de kleur 

grijs toegepast, in wel 20 verschillende tinten. Een onwaarschijnlijke kleurstelling voor het ontwerp van een gebouw, maar 

binnen deze kleurschakering is een rijke beleving mogelijk, net zoals een eskimo de kleur wit van sneeuw ervaart. Hoewel 

het gebouw sober oogt, openbaart zich voor wie inzoomt een uitbundige rijkdom aan details. Architectuur als sneeuw. 

Indirect is de titel een verwijzing naar een lied van Procol Harum uit 1967. Procol Harum is een Britse band, die net als E

hoog in het begin van de jaren '60 werd gevormd. De band wordt gezien als een van de wegbereiders van het genre 

progressieve rock. Ook waren zij een van de eerste groepen die succes had met een symfonieorkest. De exacte betekenis van 

het lied is nog steeds niet bekend. Men geeft het vaak de betekenis van een liefdeslied of een oud zeemanslied. Echter, het 

lied is onmiskenbaar schatplichtig aan de Orkestsuite N° 3 van Johann Sebastian Bach (1685-1750). Vooral het arrangement 

van de Duitse violist August Wilhelm, zoals opgetekend in 1871, heeft voor liedschrijver Gary Brooker als leidraad gediend. 

Een zelfde vergelijk is te maken voor het ontstaan van E-hoog als onderdeel van de eerste bouwronde van de Technische 

Hogeschool. Het oorspronkelijke gebouw is altijd duidelijk vanuit een bepaald discours te belichten, maar de oorspronkelijke 

uitgangspunten en bedoelingen zijn vaak moeilijk te verklaren en feitelijk te weerleggen. Een vergelijking met de puristische 

moderne visioenen van Mies van der Rohe en Le Corbusier is snel gemaakt. De configuratie van kaarsrecht ten opzichte van 

elkaar geplaatste doos vormen, op ' pilotis' in het groen, allen voorzien van beglaasde loopbruggen, lijkt daadwerkelijk op een 

kruising tussen de gerealiseerde woongebouwen van Mies van der Rohe in Newark en Le Corbusier's project Ville 
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Radieuse. 1J Maar de oorspronkelijke aanleiding en wat het gebouw destijds werkelijk representeerde, wordt door deze 

vergelUking iet\-vat te kort gedaan. 

De tijd is wat dat betreft vergevingsgezind en laat de invloeden vervagen. Als we de mogelijkheid zouden hebben om bij de 

ontwerpers Van Embden en Choisy de tekenkamer binnen te lopen en hun literatuur en aantekeningen te bekijken, dan 

hadden we wellicht een tipje van de sluier over de aanleiding kunnen oplichten. Maar deze sporen zijn definitief uitgewist. 

Zodoende een bouwtechnologisch onderzoek naar de (historische) achtergronden van E-hoog, een gebouw met de 

onwaarschijnlijke kleurstelling van 20 verschillende grijstinten, voordat het gebouw het onderwerp wordt van een ontwerp. 

Ik heb bij het maken van de analyse zoveel mogelijk gebruik gemaakt van origineel beeldmateriaal om de originaliteit zoveel 

mogelijk te verduidelijken. 

Mies van der Rohe. Colonnade Apartments, Newark. Foto: 1958-60. Bron: Carter. P. (1999), Mies van der Rohe ar fVork. p. 58. 

Le Corbusier, Ville Radieuse. 1930. Plan voor stad met zone-indeling in parallelle gebieden met megastrucruren opgetild boven een groot doorgaand park. Schets 

van de geplande Ville Radieuse op de Antwerpse linkeroever. Ontwerp naar aanleiding van de wedstrijd van 1933. Bron : Hoste, H. (1950), Antwerpen 

Linkeroever. BOllw, nr. 27. 

13 Cisar. H. (2003). Venigo: \'erbouwlto als veoalingsopgave. H'erk. ballen + wo/men. nr. 6. 

XVIII 



METHODE - BOUWTECHNOLOGISCH ONDERZOEK 

Bij Bouwtechnologisch Onderzoek is het van essentieel belang om in eerste instantie van het te onderzoeken gebouw, in de 

observatiefase, zoveel mogelijk gerichte gegevens te verzamelen uit achtereenvolgens: de literatuur, vakbladen, tijdschriften, 

het gebouw zelf, archieven en gesprekken met betrokkenen. De tweede fase van onderzoek (de analysefase), bestaat uit het 

ordenen, analyseren en interpreteren van de verkregen informatie. In de derde fase (de concluderende fase), worden de 

conclusies getrokken die worden gestuurd door de onderzoekthema's: Techno-logisch observeren, Onder(zoeksge)wijs 

analyseren en Re-generatief concluderen. 

In dit afstudeeronderzoek zijn de onderzoeksthema's van Hielkje Zijlstra vertaald naar een analyse met conclusies en een 

houding (DEEL B - ANALYSE en DEEL C - HOUDING). Deel C bevat een concluderende stelling ten aanzien van een 

ingreep aan het gebouwencomplex. Vervolgens is concluderend uit het onderzoek en in overleg met de begeleidende 

commissie een ontwerpopgave geformuleerd (DEEL D - ONTWERP OPGA VE). Het resultaat is een herbestemmingvoorstel 

dat is opgenomen in deze scriptie met oplossingen ten aanzien van de technische uitwerking (DEEL E en DEEL F). 

Bij de ordening van de informatie is de inhoudsopgave van het BouwtechnoJogisch Onderzoek bepalend voor de afbakening 

van de onderzoeksresultaten. 14 In de eerste paragraaf 'aanleiding' wordt verklaard wat de directe aanleiding was voor de 

realisatie van het gebouw. In de tweede paragraaf worden onder ' context' de factoren, die bepalend zijn geweest voor het 

ontstaan van het gebouw, uitgewerkt door in te gaan op de volgende punten: opdracht, locatie, architect(en), typologie en 

ontwerpproces. Een korte begripsomschrijving van de contextuele factoren is als inleiding bij de betreffende paragraaf 

bijgevoegd. Opgemerkt dient te worden dat het gebouwencomplex van de voormalige faculteit Elektrotechniek en de overige 

gebouwen van de eerste bouwronde van de T.H.E., gezien kunnen worden als projecten ontworpen door en gerealiseerd 

onder de supervisie van S.l (Sam) van Embden en diens medewerker J.L.c. (Jacques) Choisy. Zodoende is het onderzoek 

gericht op projecten onder de supervisie van SJ. van Embden en in mindere mate op projecten van andere projectarchitecten 

van diens bureau OD205. 15 In de derde paragraaf 'gebouw' richt het onderzoek zich op de (gebouw)elementen: mimte, 

stmctuur, materie en voorzieningen. 

1-1 Voor de opzet van hel bouwtechnologisch onderzoek heb ik gebmik gemaakt van de opzetlmelhodl! die Hidkje ZijlslÏ<l hanteerde vQor zijn proerschrift : Oou',-en in NederlClnd /940-
/970. ConfinllÏteit + 11(,l'ollderbaarheid = DllUrz(lomheid, TU Delft. 23 januari 2006. 
I ~ Hel onderzod is hoo fdz..1kelijk gelicht op SJ. \'3n Embden. Dit is cen duidelijke onderzoeksgrens om het onderzoek af Ie bakenen. 
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( GEBOUW)ELEMENTEN 

'Ruimte', 'materie' en 'stmctuur'. Deze begrippen leggen de relatie tussen 'bouwen' en ' architectuur,.16 Het zijn elementen 

die in belangrijke mate bepalend zijn voor de verschijningsvOIm van een gebouw. Dit geldt zowel bij het ontwerpen, de 

uitvoering als voor het bestaande. Uiteraard zijn er ook andere aspecten van belang, maar deze drie elementen worden in de 

methode van het Bouwtechnologisch Onderzoek gehanteerd als de te analyseren elementen van het gebouw. Het element 

'voorzieningen ' is eraan toegevoegd, overeenkomstig het proefschrift van Hielkje Zijlstra. 

RUIMTE 

De ruimte ingenomen door het gebouwen de mimte die ontstaat in het gebouw. Ruimte is een bepalend element in de 

beleving, het functioneren en de mogelijkheden die het gebouw biedt tot veranderingen. De ruimte wordt voor een deel 

bepaald door de begrenzingen ervan en door de overgangen Ulssen de begrenzingen. Deze begrenzingen zijn van materie. 

Maatverhoudingen, (dag)licht, kleur, textuur, geluid, geur en atmosfeer zijn aspecten die ook bepalend zijn voor de beleving 

van de mimte. 

STRUCTUUR 

Onder structuur wordt naast de draagconstmctie, ook op de maatsystematiek ingegaan . De stmctuur is aanwezig in het 

volume, in de vorm, in de maatsystematiek, in de constmctie, in de textuur, in de ruimte en in de materie. De structuur wordt 

veelal bepaald door de ruimte, de verdeling van de stramienmaten in systeemmaten (moduulmaten), door de begrenzingen 

van de ruimte en dus ook door de materie. Ook installaties kunnen stmcmrerend werken in een gebouw. De installaties 

vormen een eigen structuur, die meestal secundair is aan de draagconstructie. 

MATERIE 

De materie is de concretisering van stmctuur en ruimte. Licht, kleur, textuur, oppervlak, klank, straling, geur, maat, gewicht 

en materiaal zijn factoren die bepalend zijn voor de beleving van de materialen. De materiaaltoepassing is een graadmeter 

van de tijdloosheid van een gebouw. 

1(1 Deze elementen worden genoemd door: Röling. W. (1002), De kunsl van de Îngenieur. de verantwoordelijkheid van de architect en zicht op De~{t. p. 13. 
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VOORZIENINGEN 

De voorzieningen, meestal te vatten onder het item installaties, zijn niet altijd zomaar een toegevoegd element. De installaties 

worden eveneens bepaald door de ruimte, de structuur en de materie. Voorzieningen zijn geïntegreerd of gedesintegreerd met 

andere elementen. Installaties kunnen (mede)bepalend zijn voor de maatsystematiek van de ruimte, de structuur en de 

materie. Ten aanzien van wet- en regelgeving en de veranderende eisen die gesteld worden aan klimaat, comfort, onderhoud, 

communicatie en milieueisen, spelen deze bij een herontwerp van het gebouw een belangrijke rol. 
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DEEL A - PROBLEEMSTELLING 



T-Iaag voor sloop. 

[Foto circa 2002]. Foto: Bart van Overbeeke. 

Cursor 2002. 

Resten van T-Iaag. 

Op de plaats van T-laag komt een I 800m2 gTote vijver. 

Cursor I mei 2003. 

Na twee jaar leegstand werd het gebouw T-Iaag gesloopt. De sloop kostte ruim 661.000 euro en duurde enkele maanden. 

Herbestemming zOu een forse investering zijn: ' In het gebouw zitten ~ sinds de laatste gebruiker, geen verwanning en andere voorzieningen meer.' Tevens speelt 

de aanwezigheid van asbest een vertragende rol. 

Bronnen: 

Cursor28, 2002. 

Cursor30, d.d. I mei 2003. 

\Vebsite: www.oatuurkunSLnl 
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HOOFDSTUK 1 

WAT IS EEN (WEDEROPBOUW)MONUMENT? 

Voorafgaand aan het bouwtechnologisch onderzoek is eerst een verkenning van het probleemveld noodzakelijk. 

MONUMENT 

Wat is een monument? Wanneer is een gebouw een monument? Wat maakt een monument interessant? Wanneer is er sprake 

van een monument uit de wederopbouwperiode? Wat maakt E-hoog tot een wederopbouwmonument?1 

Om deze vragen te beantwoorden is het nuttig om kort te omschrijven wat in het algemeen onder architectuur wordt verstaan. 

Architectuur wordt klassiek beschouwd als de kunst van het bouwen. Architectuur onderscheidt zich van bouwen doordat ze 

op een beredeneerde en artistiek verantwoorde wijze een harmonische samensmelting bewerkstelligt tussen vorm, functie en 

constructie (of - met de termen van Vitrivius - venus/as, ulililas,jirmi/as).~ 

Hieruit blijkt dat aan architectuur meer aandacht wordt besteed dan aan eenvoudigere vormen van bouwen. Wil een gebouw 

aangemerkt worden als 'architectuur', dan moet er aandacht aan zijn besteed door bekwame ontwerpers. Dit sluit aan bij de 

alledaagse beleving van architectuur. Velen zullen denken aan grootse monumenten. Deze vereisen de inzet van veel tijd, 

veel arbeid en bijzondere kennis en vakmanschap. Deze formulering lijkt geldig voor architectuur uit alle tijden . Bij 

eigentijdse moderne vormen van architectuur zijn het de vernieuwende concepten van bekende ontwerpers die een gebouw 

aanzien geven. De moderne architectuur van Van Embden en Choisy lijkt niet langer te gaan om traditie overgeleverd van 

vader op zoon, maar om nieuwe vrijheden en mogelijkheden die de techniek (onder andere elektrotechniek) in de toekomst 

kan bieden. Dit toont zich in een vernieuwend stedenbouwkundig concept en in voor Nederland vernieuwde bouwtechnische 

toepass ingen en nieuwe materialen zoals beton, glas en staal. Ook de moderne stedenbouwkundige planning - met zonering 

in verschillende gebruikszones, gescheiden gemotoriseerd verkeer en voetgangers, met gebouwen op kolommen vrij van het 

maaiveld met volledig glazen gevels verbonden met elkaar op de eerste verdieping door glazen loopbruggen tot één groot 

systeem van gebouwen - was en is voor Nederland uniek te noemen. 

I Wat is een monument?: ' In de monumentenwet 1988 is bepaald dat monumenten vervaardigM zaken zijn. die tenminste vijfligjaar oud én van algemeen belang zijn. vanwege tllut 

schoonheid. hun betekenis voor de wetenschap of hun cultuurh istorische waarde. Als ~n bouwwerk aan al deze voorwaarden voldoet kan hel worden ingeschreven in hel register van 
beschermde rijksmonumemen. In de .... olksmond heet dit 'op de monumcnlenlijsi staan' , In diezelfde monumentenwet wordt ook het stad!:- en dorpsgezicht omschreven . Dil zijn groepen 
onroerende zakè:n, die van algemeen belang zijn wegens hun schoonheid. hun onderlinge nlillllelijke en structurele samenhang, dan wel hun wetenschappelijke of culluurhistorisch~ wnarde. 
En in welke groepen zich een of meer monum~lllen b..::vinden. Door de beschenning wordt getracht de hislorÎsche gegroeide struc tuur van een stad of dorp te handhaven. Jn 1961 werd ..::en 
speciale w~t afgekondigd: de Monumentenwet, die de wettelijke beschenning van afzonderlijke monumenten en van stads· en dropsgezichtell door het rijk regelde. De bevoegdheden van 
de overheid en de regels waaraan de eigenaar vnn een beseho!nnd monument zich moest houden. werden in de wet voor hel eerst vastgelegd. In 1988 is de wet vervaogen door een nieuwe: 
de Monumentenw~t 1988. De oorspronkdijk centraal geregelde monumentenzorg is nu gedecentraliseerd. waardoor vooral de gemeenl.eIl veel laken en bevoegdheden van het rijk hebben 
overgenomen. Zo hebben zij meer verantwoordelijkheid voor restauraties gekregen en de laak om eigenaren. beheerders en andere betrokkenen te infolTIlcren en te begeleiden. ' Citaat: 
Zijlstra, H. (2006), BOl/well;1I Nederland 1940-/970. Continuïteit + Vuallderbaclrheid 0:: Duurzaamheid. p. 11. 
:: Heynen. H. (2001), Dal is architectullr. p. 673. 
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T.H.-gebouwen tijdens de bouw russen bomen, weila nden en roggevelden. Bron: Coppens, M. (1982), Het lonkende /icht- Herinnering GGn Eindhoven lUssen de 

jaren 1932 en 1981. p. 197. 

Toen de verkiezing van Eindhoven een feit was liet de stad en haar besruur dit ook als zodanig blijken, geruige bijvoorbeeld deze advertentie in Econornisch

Statische Berichten 1956. Bron: Bakker, M. & G. va n Hooff (I 99 I ), Gedenkboek Technische Universiteit Eindhoven 1956-1991. p. 17. 

DeOnilie van het woord monument volgens: Van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse Taal- 13e herziene uitgave: 

Monument (het; -en) [196S<Fr.) 1 gedenkteken : een monument oprichten; het monument ter herinnering aan de slag bij 

Waterloo; - (fig.) iets dat blijft bestaan, dat de herinnering aan iem. of iets doet voortleven: hij heeft zich een monument 

opgericht in de harten zijner medeburgers; (iron.) (ook m.betr.t . negatieve waarden) een monument van wansmaak; zij is de 

beste Nederlandse zangeres al/er tijden, een monument 2 Overblijfsel van vroegere cultuur, kunst, nijverheid of wetenschap, 

m.n. uit een oogpunt van conservering: de monumenten van onze kunst; het monument van onze taal; onder monumenten 

verstaat de archeoloog zowel een potscl7elf als een hunnebed; - (in 't bijz.) dergelijk als zodanig wettelijk aangewezen zaak: 

dit gebouw is als monument erkend. 

Deze definitie geeft de letterlijke betekenis van het woord monument in maatschappelijke en juridische termen weer en geeft 

aan wat er gevoelsmatig onder wordt verstaan. Tevens impliceert het een bepaald gebruik namelijk: ' iets dat blijft bestaan, 

dat de herinnering aan iemand of iets doet voortleven'. Het Latijnse woord monëre betekent immers ' in herinnering houden'. 
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Architectuur is de meest directe en voor een ieder - bewust of onbewust - leesbare spiegel van de samenleving. Dat steden 

en gebouwen een uitdrukking zijn van de maatschappij en de tijd waarin deze ontstonden, lijkt zonneklaar. Door middel van 

de gebouwde omgeving is geschiedschrijving van de voorbije cultuur mogelijk. De plek kan min of meer cultuurhistorisch 

worden geTdentificeerd. 

Echter, de ' omloopsnelheid ' als uiting van de huidige consumptiemaatschappij is zo groot dat hele periodes uit de 

(bollw)geschiedenis dreigen te verdwijnen en de aansluiting in de historische continuïteit wordt zodoende verbroken. 

Bouwwerken van 2 tot 5 decennia geleden tellen in de vastgoedwereld niet meer als 'nieuw', maar voor het domein van de 

monumentenzorg zijn deze, althans in Nederland, nog te jong. Modernisering wordt momenteel gelijkgesteld met mode, maar 

architectuur is minder vergankelijk dan kleding of andere gebruiksvoorwerpen en heeft ook een belangrijke publieke functie 

als beeldbepalend voor de omgeving. Een gebouw is nu eenmaal geen in serie geproduceerd product zoals bijvoorbeeld een 

auto. Een gebouw is in zijn materialisatie en samenstelling uniek door zijn tijd en plaats. 

Gelukkig is er bezorgdheid ontstaan over onze achteloze omgang met naoorlogse wederopbouwarchitectuur, getuige het 

aantal verschenen publicaties van de laatste jaren, mede op initiatief van de minister en staatssecretaris van VROM en ex

rijksbouwmeester Jo Coenen, die zich lijkt te profileren als de beschermer van het jonge monument.3 

MONUMENTAAL 

Monumentaal is een woord en een breed begrip dat zowel in de architectuurgeschiedenis als in de architectuurkritiek in 

diverse betekenissen wordt gebruikt: 

een bouwwerk wordt soms monumentaal genoemd als het wordt opgevat als een gedenkteken dat vanuit historisch 

sentiment een boodschap uitdraagt; 

een gebouw heet monumentaal als het volgens de vormleer refereert aan principes van de Klassieke Oudheid of de 

daarvan afgeleide Renaissance; 

ook wordt monumentaal gebruikt om een objectief gereglementeerde bouwstijl aan te duiden, in tegenstelling tot de 

schilderachtige bouwwijze, die vanuit subjectieve waarneming beroering teweegbrengt; 

.1 Back. A. de; J. Coenen, M. Kuipers. \V. Röling (2004). Ges/oapl Gered Bedreigd - Omgaan mer naoorlogse bouwku/lst. 
8elcidsnotie Staatssecretaris van VROM aan de Tweede Kamer d.d. I oktober 2001. Publieksversil!: Bezield bezit. De .. Hollumenrell mil de Rijksgebo ll wendienst , Den Haag: Ministerie van 
VROM. 
Honderd monumenten uit de peliod~ van de wederopbouw krijgen een beschennde status . Volgens hel RACM (Rijksdienst voor Archeologie. Cultuurlandschap en Monumen(~n) zal 
minister Ronald Plaslerk van CUI1UUf de lijsi met honderd lTlonumenlCI1 in hel najaar bekendmaken. Bron: ANP uiigegeven op 28 juni 2007. 
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als algemeen bijvoeglijk naamwoord wordt monumentaal veel gebruikt in de zin van weids, groots, indrukwekkend, als 

een monument; maar ook nogal eens in combinatie met het woord 'waarde'. Met name wanneer het een beschermd 

monument betreft, spreekt men over monumentale waarde. Daarmee wordt dan de cultuurhistorische waarde bedoeld 4 

De criteria die gebruikt worden om een object als monument aan te wijzen, zijn gericht op deze cultuurhistorische waarde. 

Hoe wordt de essentie van die waarde bepaald? Is deze gelegen in de schoonheid, het technisch vernuft, de vernieuwing, de 

sociale of economische betekenis, de zeldzaamheid , de zeldzame gaafheid of het belang van het gebouw voor de 

geschiedenis en vak ontwikkeling? 

WEDEROPBOUWPERIODE 

Deze term geeft snel een beeld van het letterlijk herstel van oorlogsschade. Dan stopt de periode bij het jaar 1956, toen de 

Nederlandse regering de wederopbouw van Nederland officieel afgerond verklaarde. Vanaf 1945 tot 1965 zijn echter om de 

woningnood - volksvijand nummer één - te bestrijden nog een kleine twee miljoen woningen gebouwd. Deze bouwhausse 

kunnen we redelijkerwijs ook beschouwen als een gevolg van de Tweede Wereldoorlog en de daarna van kracht geworden 

Wederopbouwwet. 

De Rijksdienst voor de Monumentenzorg formuleert een definitie voor het afbakenen van het categoriaal onderzoek naar het 

gebouwenbestand uit deze periode. De Rijksdienst kiest voor een definitie waarin zowel het herstel van oorlogsschade, de 

uitbreidingswijken van de jaren '50 en ' 60, als de ruilverkaveling in het landelijk gebied is opgenomen: 

'Het erfgoed van de Wederopbouw omvat de resultaten van (steden)bouwkunst en landinrichting uit de periode 1940-1965 en 

sluit daarmee aan op het jongere erfgoed uit de periode 1850-1940. De Wederopbouw omvat zowel het feitelijke herstel van 

de oorlogsschade in de bestaande omgeving als het naoorlogs herstel van de algemene bouwproductie en de daarmee gepaard 

gaande omvangrijke stads- en dorpsuitbreidingen (vroeg-naoorlogse wijken), aanleg van haven- en industriegebieden, 

infrastructurele werken, herinrichting van het landelijk gebied en wederopbouw van boerderijen. Ook de interieurs en de 

toegepaste kunst in en aan architectuur uit de periode 1940-1965 behoren tot het onderzoeksgebied.,5 

Wat betreft de (wederopbouw)periode zou, in aansluiting op de Rijksdienst voor de voor de Monumentenzorg, de einddatum 

op 1965 gesteld kunnen worden. Marieke Kuipers, heeft de grens in haar boek 'Toonbeelden van de wederopbouw', wat 

4 Asselberg, F. (2003)./ief mOIll/ment en de echrheid VQn het beslaan. Eell \,:oortgezet pleidooi \'001' her cu{rureel argument. p. 2. 
5 Website Rijksdi enst voor de f\·lo numenlenzorg. 
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betreft de keuze van de objecten uit de wederopbouwperiode, gelegd bij 1965.6 Zij komt tot deze keuze doordat de 

Nederlandse staat het Ministerie van Volkshuisvesting niet langer koppelde aan de wederopbouw. 

Omdat de eerste bouwronde van de Technische Hogeschool Eindhoven een direct gevolg is van een doelbewuste naoorlogse 

industrialisatie ten gevolge van de van kracht geworden Wederopbouwwet en tevens is gerealiseerd tussen 1956-1966, is het 

complex aan te merken als wederopbouwarchitectuur. 

KARAKTERISTIEKE WAARDEN 

Laten we nagaan we.lke aspecten de cultuurhistorische waarde bepalen voor het ontwerp van de Technische Hogeschool 

Eindhoven en in het bijzonder de gebouwen E-hoog en E-laag. Dat zijn achtereenvolgens: de locatie, de tijdgeest, de 

opdracht, de ontwerper en het ontwerp. 

De analyse van deze laatste drie karakteristieken zijn voor een herbestemming van groot belang, want zij leveren motieven 

om een programma voor herontwikkeling te formuleren. 

BESCHERMING 

Tot vrij recent was het gangbaar om historische industriële, militaire of civiele complexen bij functieverlies te slopen en 

opnieuw te ontwikkelen. Zo is een groot gedeelte van ons industrieel verleden voorgoed verdwenen. Opgeschrikt door dit 

verlies zijn , met de wet in de hand, uit de resterende voorraad evident waardevolle gebouwen aangewezen tot monument. AI 

wat niet beschermd wordt door een monumentenstatus, was op slag vogelvrij. 

Het gebl1lik van het E-complex is momenteel niet geheel duidelijk. De faculteit Elektrotechniek is sinds 2002 gedeeltelijk 

verhuisd naar het nieuwe Technologiegebouw. Het is gedeeltelijk in gebruik genomen door enkele algemene diensten zoals 

bijvoorbeeld de Dienst Huisvesting. Gedeelten van het gebouw zijn buiten gebruik en staan leeg. Het gebruik is niet duidelijk 

gedefinieerd. Dit heeft achterstallig onderhoud tot gevolg. 

De oorzaken zijn een ongec1usterde faculteit Elektrotechniek en een structureel overschot aan vierkante meter 

vloeroppervlak. 

De TU heeft op dit moment een overvloed aan ruimte. Er is een substantieel (theoretisch) ruimteoverschot van circa 70.000 

m2 BVO. Dit impliceert een overschot van beschikbare vierkante meters van maar liefst 25 %. Een vermindering van het 

6 Kuipers. M.C (2002), Toonbeelden Vlm de wederopbouw. p. 9, 
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aantal vierkante meters gebouwen de daarmee samenhangende verlaging van de exploitatielasten worden genoemd als één 

van de oorspronkelijke doelstellingen van het Masterplan 7 

Zoals in de Eindrapportage Strategisch Plan Huisvesting TUle van augustus 2005 is te lezen, staat de sloop gepland rond 

2011. Dit is één jaar voordat de minimale leeftijd van 50 jaar wordt bereikt voor plaatsing op de Rijksmonumentenlijst. 

De meeste gebouwen van na de Tweede Wereldoorlog kunnen niet wettelijk beschermd worden door plaatsing op de 

Rijksmonumentenlijst omdat ze daarvoor minstens 50 jaar oud moeten zijn. Er is weliswaar bescherming mogelijk door 

plaatsing op gemeentelijke of provinciale lijsten, waarvoor de 50 jarengrens niet geldt, maar slechts weinig provincies en 

gemeenten maken van deze mogelijkheid gebruik. De enige echte bescherming van naoorlogse gebouwen kan enkel worden 

verwacht van de eigenaren. 

De Stichting Wederopbouwerfgoed Eindhoven probeert via deze procedure voor een aantal gebouwen, zoals het 

Hoofdgebouw, de W-hal , het Auditorium en het Ketelhuis, de status van gemeentelijk monument te verkrijgen. 

Als er concrete sloopplannen zijn kan een gebouw dat geen monumentenbescherming geniet nauwelijks meer worden gered. 

In geval van nood kan misschien nog snel een voorbereidingsbesluit worden genomen gekoppeld aan een sloopverbod. In het 

algemeen kan een sloopvergunning echter niet worden geweigerd op grond van planologische, stedenbouwkundige of 

architectonische belangen. Alleen de veiligheidsaspecten spelen een rol bij de afgifte van de sloopvergunning. 

Een aanvraag voor sloop en vervangende nieuwbouw die past binnen het bestemmingsplan of een art. 19 procedure, kan de 

gemeente dan ook niet weigeren. De welstandscommissie moet het nieuwe bouwplan op zichzelf en in relatie met zijn 

omgeving beoordelen en mag geen vergelijking maken met het gebouw waarvoor het in de plaats wordt gezet. 

Eigendom is het meest omvattende recht dat een persoon op een gebouw kan hebben, aldus art. 5: I van het Burgerlijk 

Wetboek, maar dit recht kent beperkingen. Het mag namelijk niet strijdig zijn met rechten van anderen, het moet uitgeoefend 

worden met inachtneming van andere wettelijke voorschriften en zelfs met inachtneming van ongeschreven rechten. 

Het beschikkingsrecht van de eigenaar wordt door de monumentenbescherming beperkt, ook al mag hij tijdens het stadium 

van voorbescherming zijn zienswijze geven en vervolgens in beroep gaan tegen het Ministeriële Besluit. Het is zonder 

vergunning verboden de toestand van een monument in welk opzicht dan ook te wijzigen. Overtreding van deze regels is een 

misdrijf. Echter, de Monumentenwet legt de eigenaar geen onderhoudsplicht op, omdat dit wordt gezien als een vergaande 

inbreuk op het eigendomsrecht. 

I Analyse Masterplan Huisvesting Technische Universiteit Eindhov~n - maart 2004. pp. 3-). 
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Naast de Monumentenwet is bescherming mogelijk door de Auteurswet en het Burgerlijk Wetboek. Hoewel het Burgerlijk 

Wetboek geen specifieke bepaling kent, die ingrijpt in het eigendomsrecht, kan een handvat gebonden worden bij het begrip 

onrechtmatige daad, zoals in art. 6: 162 van het Burgerlijk Wetboek omschreven. Het is absoluut niet denkbeeldig dat de 

sloop van het E-complex oruechtmatig zou zijn, doordat het in strijd komt met hetgeen in het maatschappelijke verkeer 

betaamt. Een vereniging met als specifieke doelstelling cultuurbehoud in haar statuten, kan alleen de sloop van een 

bouwwerk tegengaan, indien de beoogde sloop in strijd komt met de maatschappelijke zorgvuldigheid. De eigenaar van het 

gebouw, zou zich dan ook schuldig moeten maken aan evidente schending van maatschappelijke belangen die aan het 

gebouw zijn gerelateerd. 

De Auteurswet is een relatief weinig gebruikt instrument om ingrepen aan gebouwen te verhinderen. De auteur heeft het 

recht om zich te verzetten tegen wijzigingen van zijn werk, want een ingreep kan nadeel toebrengen aan de eer of de naam 

van de auteur. Algehele sloop, zoals gepland voor het E-complex, geniet echter geen auteursrechtelijke bescherming. 

Bovendien is de maker architect/stedenbouwkundige prof. ir. SJ. van Embden reeds overleden. Het auteursrecht vervalt door 

verloop van 70 jaren, te rekenen vanaf de eerste januari van het jaar volgend op het sterfjaar van de maker. Het auteursrecht 

gaat over bij erfopvolging en is vatbaar voor gehele of gedeeltelijke overdracht. Dit geldt enkel voor de exploitatierechten, en 

niet voor de persoonlijkheidsrechten. De persoonlijkheidsrechten dienen primair de morele belangen van de auteur en worden 

niet overdraagbaar beschouwd. Zij hmnen door de auteur bij uiterste wilsbeschikking, door testament of codicil, 

overgedragen worden aan de daarin door de auteur aangewezene. Zo niet, dan nemen de persoonlijkheidrechten van de auteur 

bij overlijden een einde. 

Omdat de E-gebouwen momenteel niet de status van monument genieten, zal de geplande sloop waarschijnlijk doorgaan, 

tenzij het de Stichting Wederopbouwerfgoed Eindhoven lukt om voor de gebouwen van de toenmalige Technische 

Hogeschool Eindhoven, de status van gemeentelijk monument te verkrijgen. 

Voor hel schrijven van bovenSlaande juridische uiteenzelling van wettelijke instrumenlen naar aanleiding van de geplande sloop van de E-gebouwen is gebruik 

gemaakt van de volgende bronnen: 

Artikel: Tuinman, P. Wettelijke instrumenten Ier beschenning en bewaring van bouwwerken. Aimée. B. de, Coenen, J. ,Kuipers, M. & Röling, W. (2004). 

Gesloopt gered bedreigd omgaan met naoorlogse bouwkunst. 

ESlale Tip All. 2006-28 , 14 juni 2006. 

Estate Tip All. 2006-3 1. 28 juni 2006. 
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Paviloen 

Hal ~oor werktuigbouwkunde 

Hal voor f~slsche technologie 

Hal voor chemische technologie 

Instituut voor perceptie onderzoek 

Hal voor elektrotechnle~, 

GaslaboratorIum 

Ketelhuis 

Hoofdgebouw 

Trafo- en ontvangstation 

Hoog gebouw voor elektrotechniek 

Werf 

Laboratorium 'Ioor landbou'Nwerktuigen 

Laag gebouw 'Ioor scheikundige technologie 

Hoog ge:,ouw voor scheikundfge technologie 

Auditorium 

Berging bijzondere chemicaliën 

Spo rtterrelnen 

Gebouw voor warmte en stroming 

Athene 

Tijdstabel van realisatie van de gebouwen vall de Technische Hogeschool Eindhoven. Bron: Bakker. J.J.M. en J.F.M. van Dongen (1967), Tijdopname. De 

Technische Hogeschool Eindhol'en J956-J966. p. 52. 

De geplande sloop voor de gebouwen van de TUle net voordat de minimaa l leeftijdsgrens van 50 jaar wordt bereikt om het op de Rijksmonumentenlijst Ie 

kunnen plaatsen. 
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De nieuwe lichlTeciame. Ter gelegenheid van haar vijftigste verjaardag gaven de gemeente Eindhoven en Philips deze lichtreclame cadeau aan de TUle. 

I am a monument! - Robert Venturi & Denise Scott Brown. (1972). Learningfrom Las Vegas. 

Bron: Boom. O. (07-06-2006), Bijennest voor monumenten. www.archined.nl. 
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HOOFDSTUK 2 

BEHOUD DOOR ONTWIKKELING - OMGAAN MET JONGE MONUMENTEN 

Zoals ik hiervoor al schreef: architectuur is de meest directe en voor een ieder - bewust of onbewust - leesbare spiegel van de 

samenleving. Misschien is de maatschappij die wij in onze omgeving weerspiegeld zien wel niet zo als wij zouden wensen, 

maar dat steden en gebouwen een uitdmkking zijn van de maatschappij en de tijd waarin deze ontstaan lUkt duidelijk. Door 

middel van de gebouwde omgeving is een geschiedschrijving van de voorbije cultuur mogelijk. Zo wordt in 

televisieprogramma's van de BBC de geschiedschrijving van de steden, landschappen en de kustlijn gepresenteerd door te 

reizen en ze gewoon te bekijken. 

Het blijft de vraag in hoeverre de gebouwen waarbinnen en waartussen wij verkeren invloed hebben op onze gevoelens en 

ons welzijn. Omgekeerd kunnen gebouwen de samenleving beïnvloeden en mogelijk mensen vormen. Dit past geheel in de 

opvattingen van de ontwerpers van de Technische Hogeschool Eindhoven: 'Het scheppen van een omgeving, die de 

toekomstige ingenieur zou voorbereiden op het milieu, waarin hij straks in de praktijk zou werken: een 'progressief 

industrieel' milieu.,8 Van Embden was geheel volgens de traditie van de Delftse School van mening dat de mens eerst de 

gebouwen vormt en dat daarna die gebouwen ons gaan vormen9 

Tot op heden is steeds gelet op de wijze waarop een architect met een bepaalde bouwopgave is omgesprongen, hoe 

mimtelijke oplossingen, constmcties en materialen toegepast zijn voor verschillende gebouwtypen. Dat is zeker van belang 

om de kwaliteit te kunnen beoordelen. Maar voor een gebouw dat een herinnering in stand moet houden, is het van belang 

om te weten uit welke maatschappelijke en politieke ontwikkeling de bouwopdracht is voortgekomen. Een gebouw draagt 

niet alleen het stempel van de architect maar ook van de opdrachtgever en van zijn tijd. 

De ' omloopsnelheid ' als uiting van de huidige consumptiemaatschappij is zo groot dat hele periodes uit de 

(bouw)geschiedenis dreigen te verdwijnen en de aansluiting in de historische continuïteit wordt zodoende verbroken. 

Het waren ingenieurs die in dejaren '50 de bouw dicteerden. Zelfs architecten gedroegen zich destijds als ingenieurs, terwijl 

ze tegenwoordig meer worden beschouwd als artiesten en kunstenaars. De bouwkundigen beschouwden zichzelf bovendien 

als vormers van de maatschappij waarbU tot in detail werd bepaald hoe mensen moesten leven. Enig moralisme was de 

!) Embden. SJ. van (1965), TH. Eindhoven . Krommenie : A. Knijnenberg N.V. - Linoleum Ni~u ..... s 25 1965-1. p. 3. 
9 Embden. SJ . van & K. PosthulTIus. (1964). De Technische Hogeschool Eindhoven. Overdn.lk uit Wltekblad 'De Ingenieur', nrs. 29/30, p. J. 
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naoorlogse architecten niet vreemd. Dit heeft ze niet altijd geliefd gemaakt maar juweeltjes van bouwtechnisch kunnen heeft 

het in veel gevallen wel opgeleverd . 

De wederopbouw heeft ook veel snelle en goedkope architectuur voortgebracht, waarvan ook veel het behouden niet waard 

is. Toch moet je een deel daarvan aan toekomstige generaties kunnen laten zien, ook al is het maar als bewij ss tuk van hoe een 

samenleving reageert na een grote ramp/oorlog. 10 

Architecten gingen zich bezig houden met minder specifieke gebouwen die bestemd waren voor een alledaagse vorm van 

gebruik. Daarom is de term monument in deze context ook wat minder goed bruikbaar, omdat uniciteit ondergeschikt werd 

gemaakt aan functionaliteit. Toch probeerden architecten met name in de jaren ' 50 zich te onderscheiden door rationalisme te 

compenseren met decoratie. De scherpe kantjes van de Nieuwe Zakelijkheid waren er van af, weggeschuurd door de oorlog 

en door het besef dat de richtingenstrijd, die volop woedde in de jaren '30 en tijdens de discussies tijdens de bezetting, de 

bouwproductie zou vertragen. I I 

S.J. van Embden is het exponent van een nieuwe generatie die voor de oorlog reeds in de ban was van architecten als l.l.P. 

Oud en G.Th. Rietveld en hun Nieuwe Zakelijkheid, maar als lid van Groep '32 en geschoold in de traditie van de Delftse 

School, oog had voor de menselijke en sociale kanten van de architectuur. 12 In de j aren ' 50 komt met Van Embden een 

zachtere en mildere stijl op als voorheen . 

Als stedenbouwkundige participeerde hij onder andere in de Rotterdamse wederopbouw welke in het teken kwam te staan 

van 'shake-hands' architectuur: standaardisering en rationalisering die samengaan met de lichte barok en romantiek van S. 

van Ravesteyn en de monumentaliteit van H. Maaskant. 

Het onterechte verwijt dat de architecten van toen kregen, is dat ze enkel oog hadden voor de rationele aspecten van het 

bouwen, terwijl het hen in werkelijkheid ook ging om de humanitaire aspecten en de gebruikers. 

Terwijl de gebouwen van hun voorgangers, de vooroorlogse moderne architectuur, meestal kleinschalig en nog tamelijk 

ambachtelijk zijn, valt het naoorlogse bouwproces op door seriematige meestal grootschalige productie. Stedenbouwkundige 

concepten, zoals de Technische Hogeschool Eindhoven, nemen een prominente plaats in. 

JO Bijvoorbeeld de sloop en volledige doc umentatie \!n herbouw van I \\ oni ng dOOf TUle in 2006. van de industrieel ver\' nard igde Polynonn woning. Het systeem is ontwikkeld 1949 als 
bijdrage aan de woningnood \'tm de na-oorlogse jar\!H, Jn 1950-1 952 z.ijn dez\:! wo ningen gebouwd door Phillips \V oonbedrij r. 
11 In 1934 trad de 'Groep ' 32' loc 101 ' De 8 en Opbouw'. bestaand uit een aantal jongere geestverwanten. Deze fus ie \'o l1nd~ de bas is van een aantal conflicten. Deze jongeren verzetten 
zich als eers te n legen een oorspronkelijk zuÎvereen pUfe bouwstijl. die volgens hun zou leide n tot fa ntas idozc imitntie me t wl!glati ng van il! dere architectonisch detail. Zelfs J.J.P. Oud deed 
concessie aan de Groep ' 32. S . .... an RavcsleyTI had zich al ee rder de \ .... oede van z ijn meer beginselvaste co llega's op dl! h;ll s gehaa ld doo r zij n romantische en sierlijke vomlen. 
o.a. Derwig. J . & Jvlattic. E. ( 1995). Functiona lism in the Nethe rlands, p. J6. 
Tl!vens te noemen di scuss ies tussen moderne en tradit ionele O.a . tijdens: de di scussies va n de ' Kemgroep WoningarchilltclllU r ' en de eerdltre 'Doomse Leergangen ' . 
o.a. Geest, J. \"fin. (1996). SJ. \'a n Embden. en Bosma. K. & W.,gcnaar, C. ( 1995). Een geru is loze doorbraak . 
11 Op grond van Granprê Molieres opvaui ngen omstond de 'Ddrtse School', een bena.ming die gebruikt werd voor architect"n die niet tot de funclionnli sten en nieuwe-zakelij ken 
behoorden. ook wel aangeduid als trad itionek: or"rchaïserende ri chli ng. De benaming DcJOse School ontstond na 1945. omdat hel onderwijs aan de Technische Hogeschool te Delft hierin 
voortduurde tOl de komst van de hoogleraren Aldo van Eyck. Jaap Bakema en Herman Hertzbcrg~ r in de jal'l!ll ' 60. 
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De vooroorlogse monumenten leenden zich uitstekend voor speciale aandacht en zorgvuldige restauratie, terwijl het vrijwel 

onmogelijk is gehele wijken en stadsdelen uit de jaren '50 te bewaren in hun oorspronkelijk staat en te restaureren omdat 

daarmee een groot gedeelte van een stad 'bevroren' wordt. 

' De gedachte van collectiviteit is voor de gebouwen uit deze periode van groot belang. Architecten ontwierpen van stoel tot 

stad, een adagium dat afkomstig is van Jaap Bakemad3 Daarmee wordt bedoeld dat er zowel aandacht was voor het 

stedenbouwkundig concept als voor de details. 

Het onderzoek naar S.l van Embden en zijn gebouwen uit deze naoorlogse periode is tevens een onderzoek naar de iconen 

uit die tijd, typologieën die kenmerkend zijn voor een tijdperk waarin de mens de somberheid van de oorlog en de crisis van 

zich af probeert te schudden. Het zijn gebouwen die dan ook als eerste getuigen van een opkomende welvaart en van 

grootschalige tendensen, zoals ziekenhuizen, showrooms met garages en natuurlijk universiteitencomplexen. Deze zijn het 

symbool van een tijd die in het teken stond van een grenzeloos optimisme in de toekomst. 

Het uitgevoerde typologisch onderzoek naar gebouwen van S.l van Embden uit deze periode, onderstreept de opvatting dat 

hele periodes uit de (bouw)geschiedenis dreigen te verdwijnen en dat de aansluiting in de historische continuïteit wordt 

verbroken. Het merendeel van deze gebouwen is reeds gesloopt of staat op de planning om te worden gesloopt. 

De ene architectuurstroming kan niet los worden gezien van de andere; het zijn reacties en tegenreacties, op eerdere en latere 

stromingen. Enig behoud uit deze periode kan dan ook als noodzakelijk worden beschouwd voor de historische continuïteit. 

Met de geplande sloop van al deze gebouwen gaat een stuk bouwgeschiedenis en daarmee een stuk cultuur definitief 

verloren. 

De meeste gebouwen van na de tweede wereldoorlog werden voor een specifieke functie gerealiseerd die door de dynamiek 

van de huidige samenleving snel is achterhaald. De beste gebouwen zijn, naar mijn opvatting, voor een zekere eeuwigheid 

gemaakt, dat wil zeggen niet ontworpen voor een al te specifieke functie of manier van gebruik, maar zo dat ze zijn aan te 

passen. De Technische Hogeschool heeft zo iets universeels. Universele en tijdloze architectuur, dat haalt tevens de 

grilligheid uit het proces. De vraag is hoe het Van Embden ' all-purpose concept' zich laat transformeren naar een functie 

waar destijds zeker geen aanleiding voor was. 

Jonge naoorlogse monumenten worden vaak onorthodox behandeld, waarbij standaardoplossingen en hoog 

rendementsstreven verkeerde instnlmenten zijn. Je kunt jonge monumenten ook benaderen als middel om andere activiteiten 

te generen. Het monument als 'katalysator'. Waren het voorheen de negentiende-eeuwse gebouwen die daaraan voldeden, nu 

PAlmee. B. de. J. Cocn~n. M. Kuipers & W. Raling (2004), Ges/oopl gered bedreigd omgaon meI naoorlogse bouwkl/nst. p. 110. 
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kan het naoorlogse erfgoed die rol ook gaan vervullen. Als de naoorlogse utiliteitsbouw ergens geschikt voor is, is het wel als 

springplank voor talent, of als object voor stedelijk wonen.14 

' Bij vrijwel iedere nieuwe bouwopgave worden er twee essentiële zaken, die beslissend zijn voor de historische continuïteit 

en voor een vertrouwd, harmonieus (stads)beeld over het hoofd gezien: I) Wat kunnen bestaande gebouwen op de gekozen 

locatie voor de nieuwe bouwopgave betekenen en 2) Hoe past het (eventueel) nieuwe gebouw in zijn omgevingd5 

Vaak wordt niet beseft dat gebouwen een tweede leven kunnen leiden, waarin nieuwe functies passen die zich soepeler 

voegen in de bestaande stedelijke context. Een nieuwe gebouw moet nog gaan bewijzen dat het een deel gaat uitmaken van 

de levende gemeenschap. 

Er is veel mogelijk, mits de oorspronkelijk s feer en stmctuur zoveel mogelUk gehandhaafd blijft. Op zichzelf hoeft het geen 

bezwaar te zijn dat een gebouw wordt aangepast aan een compleet andere functie of een ander smaak, stijl of corporate 

indentity van een bedrijf, maar wel bestaat het risico van een te vergaande transformatie die de oorspronkeJUke bedoelingen 

van de architect aantasten en daarmee ook mogelijk de architectonische kwaliteit. Het is onder andere de vraag welke 

geschiedenis het vertelt, welke herinneringen en associaties het kan oproepen, welke emoties het kan losmaken en hoe het 

welbevinden van de gebmikers is. De bestaande kwaliteiten kunnen gebmikt worden in een nieuwe context. Met een 

waardering van de bestaande kwaliteitenl-"Unnen veranderingen leiden tot 'Behoud door ontwikkeling'. 

Een prachtig getransformeerd skelet uit de jaren '50 of '60, gered van de sloop, is technische bewonderenswaardig te 

noemen, maar is daarmee ook een stuk erfgoed geconserveerd? Volgens architect 1. van Stigt mag een jong monument 

mishandeld worden, het ene wat meer dan het andere, mits enkele belangrijke karakteristieken gewaarborgd blijven. 16 Deze 

houding sluit aan bU het gegeven dat bij naoorlogse monumenten , in tegenstell ing tot vooroorlogse monumenten, een minder 

conserverende houding gewenst is omdat anders grote gebieden worden gecultiveerd tot als het ware 'één groot 

cultuurhistorisch museum' waarbij elke eigentijdse vorm van gebmik vrijwel uitgesloten is . Bovendien is het onmogelijk om 

dit alles zonder de nodige subsidies draaiende te houden. De visie van DOCOMOMO (Documentation and Conservation of 

the Modem Movement) is hieraan gelijk, al verschuift pas momenteel het accent van de markante vooroorlogse monumenten 

naar de naoorlogse monumenten . 

Het is vanuit dit perspectief begrijpelijk te noemen dat de aanvraag van de status van gemeentelijk monument door de 

Stichting Wederopbol1\verfgoed Eindhoven voor het College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven 

ongewenst is. Elke technische universiteit wil zich uiteraard profileren als een hightech universiteit en een conserverend 

14 Herbesl~mming Wi lle Dame Ie Eindo\'cn 101 cenlnlTn voor cullUur en design door B. Dirrix en herbeslcmming Phi ll i p~ Lichttoren te Eindhoven tot woongebou\v door A WG Arch iteclAtn. 
r~ Aiméc. B. de . J. Coçnl.:ll. ~\'I. Kuipas & W. Rö ling (2004), Gesloopt gered bedreigd omgaan met naoorlogse bouwkunst. p. 3 1. 
16 Aiméc. B. de. J. Coenen. M. Kuipers & W. Röling (2004). Gesloop' gered bedreigd olJ/gam/ met n(loorlogse bouwkulISt. p. 104. 
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beleid ten aanzien van het gebouwen bestand is een directe bedreiging voor een flexibel en toekomstgericht functioneren. Het 

is echter ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid om enkele gebouwen uit de jaren '50 en '60 te bewaren en zichtbaar 

te laten voor toekomstige generaties. 

Echter, milieunormen, Arbo-normen en diverse eisen geformuleerd in het Bouwbesluit, zoals bijvoorbeeld 

Energieprestatienormen, strijden met het voortbestaan van het naoorlogse monument. Bij een functiewijziging moet het 

gebouw voldoen aan de nieuwbouweisen voor deze betreffende functie zoals deze geformuleerd zijn in het Bouwbesluit. Het 

inventariseren van monumenten in verschillende klassen, met een versoepelde regelgeving is niet van toepassing. 

Tijdens een afstudeerpresentatie van collega Magnette Dijkstra bleek een industrieel vervaardigd nieuwbouw huis met 

volledig glazen gevels alleen haalbaar met toepassing van: vaste zonwering, zonnecollectoren, gebalanceerd 

ventilatiesysteem met WTW, HR 107 combiketel, vloerverwarming, warmtepompsysteem en koeling uitgesloten. Hieruit zou 

je kunnen concluderen dat het in deze tijd enkel en alleen door de ontwikkeling van de installatietechniek nog mogelijk is een 

woning! woongebouw te realiseren met een volledig glazen gevel. 17 

E-laag en E-hoog zijn ook volledige industrieel vervaardigde glazen dozen maar dan groter en ontworpen en gerealiseerd 

rond ca. 1960, in een tijd dat het energieverbruik bepaald niet hoog op de agenda stond. 

'Verder constateert men dat de gemeenten uiterst terughoudend zijn om vrijstellingen te verlenen van nieuwbouweisen als het 

gaat om renovaties en verbouw. Vervangende nieuwbouw is daardoor meestal eenvoudiger te realiseren dan renovatie van 

een bestaand gebouw.ds 

De in de bovenstaande 2 hoofdstukken beschreven problematiek leid tot de volgende onderzoeksvraag. 

ONDERZOEKSVRAAG: 

Is herbestemming van de gebouwen E-hoog en E-Iaag mogelijk, met inachtneming van de geldende juridische en 

functionele eisen, rekening houdend met de cultuurhistorische waarde en de mogelijke status als jong 

wederopbouwmonument? 

li Opgemerkt diem te worden dat de woning I bouwlaag had mei een ongunstige \'~rhollding lussen dak. vloer en gevel LO.V. hel gebruiksoppervlak. Hoe discriminerend het ook is meI 
meer vloeroppe,,· lak mag m~n meer energie verbmiken wnl een lagere Energiepresta lieco~ ITi ('i~ nt opleven. 
I.~ 'ErvQringen \'011 olUwer}Jers mef /tel BoulI'bes(lIif 2003', BNA, p. 9: onderwek van d.: BKA evenals de SBR. uitgevoerd dOOf V2BO-advies. 
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De gebouwen van hel E-complex, vlak na realisatie. die onderdeel zijn vaD de sludie: E-Iaag en E-hoog, 

Noordgevel van het EMVE-Iab (E-Iaag) tussen de heistelling voor E-hoog en de tijdelijke fietsenstalling. Bron: NAi archiefODFE, a 13. 

Het hoge gebouw voor Elektrotechniek (E-hoog). Foto Martien Coppens circa 1963. Bron: Bakker, J.J.M. & J.F.M. van Dongen (1967), Tijdopname, De 

Technische Hogeschool Eindhoven 1956-1966. p. 100. 

Technische Hogeschool Eindhoven . nieuwe onderwUsopzet. Visie 1953: 'De ingenieur in overall ', een universileit met de uilstraling van een werkplaals! fabriek. 

Foto 's van een proefopslelling in de Hoogspanningshal. Bron: NAi archiefODEE, a13. 
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[ALL ART HAS BEEN CONTEMPORARY] 

Entree Alles Museum Berlijn. Kar! Friedrich Schinkel (1830). Bron: Foto Wim v.B. d.d. 27-09-2006. 
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A W H I TE R S HAD E 0 F G R E Y 

BOUWTECHNOLOGISCH ONDERZOEK NAAR 

E-HOOG EN E-LAAG EINDHOVEN 

WIM VAN BERGEkiK 

TUle 



Toegangsgebouw met de west gevel van de Hoogbouw (E-hoog). op de voorgrond de loopbug naar de Hal voor elektromotoren (E-Iaag). 

Bron: NAi archiefODEE. a-13. 



DEEL B - ANALYSE 
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E-LAAG 

Eigen foto d.d. 26-10-2005. 

E-HOOG 

Eigen foto d.d. 2 1-03-2005. 
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HOOFDSTUK 3 

BOUWTECHNOLOGISCH ONDERZOEK E-HOOG EN E-LAAG 

DE VERKENNING VAN HET ARCHITECTONISCH DISCOURS 

INLEIDING 

E-hoog en de gebouwen van de eerste bouwronde van de Technische Hogeschool in Eindhoven werden ontworpen door SJ. 

van Embden, J.L.c. Choisy en H.G. Smelt. De eerste wordt vooral gezien als de planoloog, socioloog en algeheel 

stedenbouwkundig vormgever, de tweede heeft zich vooral bezig gehouden met de vormgeving van de verschillende 

gebouwen, en de derde met de praktische uitvoering en de daaraan voorafgaande bouwkundige detaillering. 

De werkwijze van Van Embden kenmerkte zich door een nadruk op het geheel. I Het ontwerp van E-hoog werd ook 

gerealiseerd binnen de context van een groter stedenbouwkundig plan . Daarom is het noodzakelijk de oprichting van dit 

gebouw te beschouwen vanuit het perspectief van de eerste bouw ronde voor het gehele terrein. 

Voor de opzet van het bouwtechnoJogi sch onderzoek heb ik gebruik gemaakt van de opzet/methode die HieJkje ZijlsIra hanteerde voor zijn proefschrift: BOl/weil 

in Nederland 1940-1970. COl1linniïeit + Veranderbaarheid = Duurzaamheid, TU Delft. 23 januari 2006. 

AANLEIDING 

Reeds tijdens de bezetting gedurende de Tweede Wereldoorlog realiseerde men zich dat de noodzaak van een doelbewuste 

naoorlogse industrialisatie als antwoord op het dreigend wegvallen van enige pijlers van de destijds traditionele economie. 

Dit vroeg om opvoering van het aantal ingenieurs, dat in ons land aanmerkelijk lager was dan in andere westerse landen. Na 

de bevrijding werden deze ideeën aan een lange reeks van commissies ter uitwerking voorgelegd. 

Een eerste conclusie was dat, wilde men het aantal technische studenten opvoeren, het technisch hoger onderwijs, tot dan toe 

geconcentreerd aan de Technische Hogeschool te Delft, zou moeten worden verspreid. De animo voor een technische 

opleiding bleek numeriek af te nemen met de afstand van hun woonplaats tot Delft. Decentralisatie zou dit verschijnsel 

kunnen opheffen. Besloten werd tot de stichting van een aantal ' dochters van Delft' . De eerste kwam in Eindhoven, de 

tweede in Twente en een derde zou in Noord Holland komen, maar deze laatste is niet gerealiseerd. Het ging over een beleid 

I Gt:eSl. J. van (1996), s.J. 1'011 Elllbden. 
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op de langere termijn. Deze universiteitsprojecten kunnen we redelijkerwijs beschouwen als een direct gevolg van de Tweede 

Wereldoorlog en de daarna van kracht geworden Wederopbouwwet van I juli 1950. 

In 1954 was de theoretische voorbereiding voor Eindhoven voldoende ver gevorderd om de stedenbouwkundige en 

bouwkundige vragen te beantwoorden, die de stichting van de Technische Hogeschool te Eindhoven op wierp. Architect en 

stedenbouwkundige S.J. van Embden ontving de opdracht om van advies te dienen omtrent de indeling van het terrein, de 

principes ten behoeve van de algemene opzet, de vermoedelijke omvang van het met de bouw gemoeide volume, de 

investeringskosten en een werkschema voor de verwezenlijking. 

2 CONTEXT 

Diverse contexruele factoren zijn van invloed op het ontstaan, bestaan en ver(der)gaan van een gebouw. Het gaat mij er niet 

om de volledige ontstaansgeschiedenis van E-hoog en E-laag te documenteren, maar om die informatie weer te geven die 

voor het ontstaan van het gebouwen voor het huidige en toekomstige gebmik van belang zijn. 

Factoren die betrekking hebben op de context van E-hoog en E-laag zijn: opdracht, locatie, architect(en), typologie en 

ontwerpproces. 

2.1 OPDRACHT 

In de aanleiding werd omschreven om welke redenen men heeft besloten een technische hogeschool in Eindhoven te 

realiseren.2 De aspecten die binnen deze paragraaf aan de orde komen, zijn bepalend geweest voor het feit dat het gebouw in 

deze vorm is gerealiseerd . De opdrachtgever, het programma van eisen, de gemeentelijke eisen en andere randvoorwaarden 

en uitgangspunten komen aan de orde, de uitvoering, de uiteindelijke verschijningsvorm van het gebouwen de 

mogelijkheden die de, tot gebouw geworden, opdracht in de toekomst biedt. 

' Aan de oprichting van de Technische Hogeschool Eindhoven gaan minstens tien commissies vooraf, enkel tientallen meters 

aan rapporten, notities en correspondentie en talloze artikelen in technische en algemene tijdschriften, regionale en landelijke 

bladen . Het besluit van 7 juni 1956 om te komen tot een tweede Technische Hogeschool, naast Delft, is het gevolg van 

uitvoerige beraadslagingen en brede publieke discussie.,3 

1 Hiema in d.: leksl wordt T~'U1Î sc he Hogeschool afgekort mei 'T.H : en Technisch~ Hogeschool Eindhoven met ' T .H.E: 
.~ Bakker. tV1. .:n G. "311 Hooff (1 99 ). Gedenkboek Technische Universiteit Eindhoven 1956· 199 1. p. 7. 
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Het initiatief voor de oprichting ontsproot zich in het zuiden. Door de vroege bevrijding werd hier ten gevolge van de 

wederopbouw en de industrialisatie de behoefte aan ingenieurs eerder en sterker voelbaar. Vooraanstaande personen uit de 

Limburgse en Brabantse industrie, waaronder de Staatsmijnen en Philips, ontwikkelden een 'plan de campagne ' voor de 

oprichting van een tweede T.H. In 1947 werd de Stichting Technisch Hoger Onderwijs in het Zuiden opgericht, waarin naast 

vertegenwoordigers van de industrieën ook vertegenwoordigers van Gedeputeerde Staten en de Kamers van Koophandel 

zitting hadden. Het doel was het aantonen van de noodzaak van een nieuwe T.H. in het Zuiden. 

Waar moest de nieuwe T.H. worden gevestigd? De Stichting Technisch Hoger Onderwijs in het Zuiden twijfelde tussen 

Maastricht, Weert, Eindhoven en 's-Hertogenbosch, maar toen er meerdere initiatieven ontstonden in andere provinciën, 

werd snel gekozen voor Eindhoven. De belangrijkste concurrenten waren Arnhem en Twente. Toen duidelijk werd dat binnen 

enkele jaren mogelijkerwijs een derde T.H. een feit zou zijn, besloot Twente de kandidatuur van Eindhoven te steunen. 

Immers, de vestiging van een tweede T.H. te Arnhem zou de kansen op een derde T.H. in Twente om geografische redenen 

onwaarschijnlijk maken. 

Door dit alles werd uiteindelijk in 1955 gekozen voor Eindhoven als vestigingsplaats voor een tweede T.H. 

Nog voordat de keuze voor Eindhoven officieel een feit was, werden er al plannen gemaakt voor de toekomstige huisvesting 

van de nieuwe T.H.E. Deze plannen werden gemaakt binnen de Bouwcommissie, één van de vier (sub)commissies van de 

Commissie ter Voorbereiding 4 

Binnen diverse commissies, onderwijsinstellingen en organisaties, maar ook informeel liepen diverse lijnen naar Philips. Een 

welbewuste sturing vanuit bestuursorganen van Philips bestond er echter niet. 5 Diverse personen sterk gelieerd aan deze 

bedrijven waren ook vertegenwoordigd in de latere commissies van voorbereiding voor het ontwerp van de Technische 

Hogeschool. In hoeverre Philips de keuze voor Eindhoven heeft kunnen beïnvloeden, is niet duidelijk . 

In de zomer van 1954 werd door de Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen en door de Minister van 

Wederopbouw en Volkshuisvesting, architect ir. S.l van Embden aan de Bouwcommissie toegevoegd (zie paragraaf 3.2.3 

architecten). Binnen de Bouwcommissie heeft Van Embden van advies gediend omtrent de indeling van het terrein, omtrent 

de principes die aan de algemene opzet zouden moeten worden ten grondslag gelegd, omtrent de vermoedelijke omvang van 

4 Quaedackers. E. (2006), ArchiteCfllur. lv/aeJlJ en Moderniteit. De oprichfing vGllllef hoofdgebouw WOl de Technische Hog l!schoof Eindhoven. p. 45. 
S Bakker. M. en G. \·a l1 Hooff ( 1991). Gedenkboek Teclm;sche UniversitetJ Eindhoven /956-/99 / . p. 14. 
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het met de bouw gemoeide volume en de daarmee verbonden investeringen, omtrent een werkschema en tijdschema' s et 

cetera6 

De aard van deze voorbereidende werkzaamheden definieert Van Embden als volgt: 

' Men kan veilig stellen dat de aard van ons werk, vooral in de aanvang, meer verwantschap vertoonde met dat van de 

planoloog dan met dat van de architect. Het ging toen immers om het afbakenen van zones, het vaststellen van 

bebouwingstypen, het verzorgen van de interne en externe contacten, het groeperen van nog slechts globaal bekende gebouw

volumina en het bepalen van de ruimten daartussen op grond van hun vorm-eisen èn van hun materiële functie; het ging om 

het formuleren van richtlijnen voor de geleidelijke groei van een complex waarvan de uiteindelijke omvang op dat ogenblik 

nog allerminst vast - stond - en trouwens ook nu nog niet vaststaat (en niet vast staan kan).,7 

'Maar toen dat advies er eenmaal lag - en aanvaard was - volgde een aansluitende opdracht om als architect op te treden , 

eerst voor de eerste, daarna ook voor de volgende gebouwen. ,8 

De uiteindelijke beslissing met betrekking tot de te realiseren plannen werden genomen door de Nederlandse overheid . 

Deze overheid bestond uit een samenstel van commissies, overheidsinstellingen, regionale overheden en diverse ministeries. 

De Commissie ter Voorbereiding van een Tweede Instituut voor Technisch Hoger Onderwijs speelde een belangrijke rol, 

geadviseerd door haar Subcommissie Bestuurstructuren Inrichting van het Onderwijs. Daarnaast controleerde de 

Rijksgebouwendienst de door Van Embden gemaakte plannen. Ook de provincie Noord-Brabant en de gemeente Eindhoven 

(stedenbouwkundig overleg met adviseur van de gemeente ir. J.A. Kuipers en planoloog ir. J.A. van der Laan, adviseur voor 

het wederopbouwplan van Eindhoven)9 moesten de stedenbouwkundige plannen goedkeuren. En de plannen moesten 

aansluiten bij de visie van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, het Ministerie van Wederopbouw en 

Volkshuisvesting en het Ministerie van Financiën. JO Een rol die aan Van Embden wel was besteed gezien zijn goede 

communicatieve vaardigheden. 

Nadat de overheid in 1956 goedkeuring had gegeven voor de bouw van de T.H.E., werd de Commissie ter Voorbereiding van 

een Tweede Instituut voor Technisch Hoger Onderwijs vervangen door de Commissie ter Verdere Uitwerking van de Plannen 

voor de Technische Hogeschool te Eindhoven. 

6 Embden. SJ. van (1965). T.H. Eindhoven . Linoleum Nieuws 251965-1. p. 3. 
- Embden, SJ. van (1964). De technische hogeschool te Eindhoven. BOllwkundig Weekblad, nr. 22. p. '2.97 . 
.., Embden, S.J. van (1964). De techni sche hogeschool te EindhQven. BOlm'kU/ulig lVeekblad. nr. 22. p. 293 . 
Q Geest. J. van (1996), SJ. van Embden. p. 138. 
10 Qua.edackers. E. (2006), rl.l'chitecwl/I". Mach, en i14odemilejr, De oprichrÎlIg \'0)/ hel hoofdgebollw van de TedUlische Hogeschool Eindhoven. p. 44. 
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De aandacht was in eerste instantie gericht op de realisatie van het paviljoen en de uitwerking van het Hoofdgebouwen de 

Laagbouwhallen zoals: de hal voor Werktuigbouwkunde, de Elektrotechniekhal voor elektrische machines en de hallen voor 

(chemische en fysische) Teclmologie, die model stonden voor de verdere uitwerking van de overige gebouwen. I I 

Tijdens de stichting van de T.H.E. in 1956 werden bijna alle leden van de Commissie ter Verdere Uitwerking van de Plannen 

voor de Technische Hogeschool te Eindhoven benoemd tot curator. Door deze voor destijds bijzondere constructie werd het 

College van Curatoren eindverantwoordelijk voor alle beslissingen over de bouwplannen en kreeg zodoende controle over 

haar eigen bouwproject. De overheid bleefvan afstand toezicht houden op de bouwplannen. Het feit dat de Directeur 

Generaal van de Rijksgebouwendienst, 1.1. Aangenendt, het proces namens de overheid controleerde en niet de 

Rijksbouwmeesters 10 Vegter en Gijsbert Friedhoff, is illustratief. Deze rolverdeling van de T .H.E. als eigen bouwheer had 

de consequentie voor Van Embden en Choisy dat de plannen enkel afgestemd hoefden te worden met de curatoren. Deze 

nieuwe rolverdeling bevorderde een efficiënter beslissingsprocedure. In de uitvoeringsfase was het vanuit economisch 

oogpunt belangrijk dat beslissingen met betrekking tot de uitvoering snel en efficiënt konden worden genomen. Omdat de 

meeste curatoren onvoldoende inzicht in het uitvoeringsproces hadden, werd de verantwoordelijkheid afgeschoven naar het 

Bureau Van Embden . Van Embden kreeg hierdoor de eindverantwoordelijkheid voor de bouwplannen. 

Luchlfoto van het Paviljoen T.H.E., een 'tijdelijke' huisvesting. Bron: Programma van Eisen met Schetsplall en Globale Begroting \'Gn het Hoofdgebouw. 

Oktober 1958 THE. 

11 Programll/a v(1I/ Eisen met Schetsplan en Globale Begroting \ 'all her Hoofdgebouw. Okiober 1958 TH E. 
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Maquette foto's van het Hoofdgebouw T,H,E, (Foto Manien Coppens), Het Hoofdgebouw heeft model gestaan voor de verdere uitwer1<ingen van de hoogbouw 

van Scheikunde en Elektrotechniek. Bron: Programma I'an Eisen mei Schelsplall en Globale Begroling l'a/1 hel Hoofdgebouw. Oktober 1958 THE. 
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Presentatie van het plan voor de T.H .E. tijdens een ministerieel werkbezoek door SJ. van Embden in 1958. Bron : Bron: NAi archiefODEE. d28 50. 

Maquette foto's van het Hoofdgebouw T.H.E. (Foto Manien Coppens). Bron : Bron : NAi archi efODEE. d2850. 
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Een aantal uitgangspunten kan enerzijds worden beschouwd als een door Van Embden aanbevolen principe, maar vormt 

tevens een beginsel dat besloten lag in de opdracht. '2 

Enkele taken die de tweede T.H. vanaf het begin had meegekregen waren: 'combinatie van onderwijs en onderzoek; nauwe 

contacten nissen de vakgebieden; de mogelijkheid om snel en flexibel te reageren op ontwikkelingen in de technische 

wetenschappen en in het technische onderwijs.' 13 

UITGANGSPUNTEN TECHNISCHE HOGESCHOOL EINDHOVEN 

De algemene principes voor de T.H.E. zoals omschreven in bijna elke publicatie die naar aanleiding van de realisatie door 

Van Embden is geschreven, waren de volgende: 

I. Concentratie van het gehele complex; 

2. Centralisering van zoveel mogelijk gemeenschappelijke elementen, zoals de algemene werkplaatsen, de bibliotheken en 

de collegezalen; 

3. Interne flexibiliteit der gebouwen; 

4. Uitbreidbaarheid van het gehele complex, en met name van de technische afdelingen; 

5. Zoveel mogelijk algemeen-bruikbare en zo weinig mogelijk voor speciale doeleinden geconstnleerde gebouwen; 

6. Zeer goede verzorging van de interne contacten; 

7. Het scheppen van een omgeving, die de toekomstige ingenieur zou voorbereiden op het milieu, waarin hU straks in de 

praktijk zou moeten werken: een 'progressief industrieel' milieu. 14 

Hiërarchie van de uitgangspunten geformuleerd door S.J. van Embden tijdens zijn voordracht, gehouden ter 

gelegenheid van een excursie van het K.I.v.l. en de K.V.J.V. naar de T.H.E. - op 26 maart 1964 

De toekomstige eisen en behoeften zullen geen constante zijn, stelt Van Embden. 

' Van het vaste gegeven uitgaande, dat alles vloeit, komen wij noodzakelijkerwijze tot de conclusie dat de gebouwen die wij 

zouden moeten stichten voor een langdurig gebruik, zomin mogelijk binding behoren op te leggen aan de toekomstige 

gebruikers. Wanneer ik dus het eerste uitgangspunt zou willen dat wij hebben gekozen voor de conceptie van dit complex, 

dan is het wel een zo alzijdig mogelijke bruikbaarheid als de huidige stand van de techniek en de omvang van de beschikbare 

financiën kunnen toestaan.' 1; 

IZ Bakker. J .l.M. & J .FJv1. van Dong~n (1967) , Tijdopname. De Technische I-logeschoo! Eindhoven /956-/966. p. 14. 
1~ Bakker. M. & G. van Hoo ff( 199 1). Gf!del/kboek Technische Universiteit Eindhoven /956-/99/. p. 27. 
lJ Embden, S.1. van (1965). T.H. fine/hol'en. Linoleum Nieuws 25 1965-1. p. 3. 
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'Want wij weten dat in het bijzonder de techniek, in het bijzonder ook het onderwijs, onderhevig is aan een koortsachtige 

vernieuwing en dat gebouwen die star zouden zijn ingesteld uitsluitend op een speciaal aanvangsprogramrna na zeer korte tijd 

wel zijn verouderd.' 16 

Zodoende een onderscheid tussen 'all-purpose' gebouwen en 'specialistische' gebouwen voor die bestemmingen die wegens 

hun bijzondere programma niet konden worden ondergebracht in een algemeen gangbaar gebouwtype, dus niet in een 

normale gestandaardiseerde hal of verdiepingsgebouw. 17 

'( .. . ) het auditorium, bepaalde speciale laboratoria (Gaslab), het ketelhuis moesten wel speciaal gemodelleerd worden voor 

hun specifieke functie. En dat is architectonisch gezien maar gelukkig ook, want hun verschijning ontleent daaraan een 

karakteristiek die zich mededeelt aan het gehele complex. Ook met betrekking tot de overige gebouwen is trouwens de 

onmogelijkheid gebleken, te volstaan met slechts één type hoogbouw en één type laagbouw; daarvoor lopen de technische 

eisen der verschillende afdelingen en onderafdelingen onderling toch nog te ver uiteen, ook al worden deze eisen nog zo 

tolerant geformuleerd.' IS 

'Gaande weg hebben wij een soort tussencategorie leren onderscheiden n.1. die der 'specialistische all-purpose-gebollwen ' , 

dat zijn gebouwen van een weliswaar vrij sterk gestandaardiseerde structuur, maar deze laatste toch aangepast aan de 

specifiek eisen van een bepaald wetenschapsgebied, b.v. scheikunde of de natuurkunde.' 19 

Dit is dus het eerste uitgangspunt: zoveel mogelijk alzijdige bruikbaarheid (all-purpose gebouwenconcept). 

Het alJ-purpose gebouwconcept in combinatie met interne flexibiliteit wat verschillende vormen van gebruik en eenvoudige 

herhuisvesting mogelijk maakte, veranderde ook het beslissingsmoment ten aanzien van de definitieve indeling van de 

ruimten . Dit getuigen de vele gewijzigde plattegronden voor E-hoog; de definitieve versie werd pas in het werk bepaald . 

Kenmerkend voor de voortvarende aanpak van die tijd is de beroemde uitspraak van Van Embden over zijn werkwijze bij de 

planning van de T.H.E.: 'eerst overkap ik een hectare en dan zien we wel verder' .20 

Echter, de interne flexibiliteit werd economisch noodzakelijk geacht. 

'Het principe van de vrUe plattegrond is dan ook waarlijk geen produkt van onze zo vruchtbare architecten fantasie, maar 

eenvoudige economische noodzaak.'21 Dit is dus het tweede uitgangspunt: Interne flexibiliteit der gebouwen. 

l~ Embd.t.fl. S .1. van & K. Posthumus (1964), Ot T~chnische Hogeschool EindJloven. Overdru~ uit Weekblad 'De IJ/gell/eur'. ors. 29/30. p. 2. 
16 Embd..:-o. S.J. van & J. L.C. Choisy ( 1965). Techni sch~ Hogeschool te Eindhoven. Ba/lW. nr. 7. p. 21 3. 
11 Embden. S.l van (1965). T.H. E;'uIlIOl'en . Linoleum Nieuws 25 1965-1. p. 5. 
1$ Embden. S.l van (1964). De technische hogeschoolt \! Eindho .... en. Bouwkundig Weekblad. nr. 2:2 , p. 298. 
19 Embden. S.J . V(ln (1965), T.H. Eindhoven. Linolelllll Nh::uws 25 1965-1 . p. 5. 
20 Embden, S.J. vno & K. PO~lhumus (1964). De Technische Hog.eschool Eindhovcn. Overdmk uit Weekblad 'De Ingeniellr . nrs . 29130. p. 14. 
21 Embdcn, S.J. van ( 1964), De technische hogeschool te Eindho \'en. Bouwkundig Weekblad.nI. 22, p. 298. 
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'Er is een bekende uitspraak dat wij eerst onze gebouwen vormen en dat daarna die gebouwen ons gaan vormen. ( ... ) Wij 

hebben er in de eerste plaats naar gestreefd, de toekomstige ingenieur een omgeving te bieden die in meer of mindere mate, 

verwant is met het milieu dat - naar wij vermoeden - zijn toekomstige werksfeer zal zijn . Dat is: naar een zekere mate van 

perfectionering van het huidige gebruikelijke industriële en technisch-wetenschappelijke milieu. ,22 

Over de uitstraling van de hal van het Auditorium en de entree van het Hoofdgebouw, zegt Van Embden: 

'Wij hebben gemeend dat in het moderne leven en vooral in dat deel van het moderne leven dat rechtstreeks verwant is met 

die zo typische uiting van onze tijd 'de techniek', dat daarin weinig plaats is voor een starre, pralende manifestatie van het 

representatieve. ( .. . ) Een ruimte die het midden kan houden tussen een sociëteitszaal en een stationshal en die dus op deze 

manier op een zeer eenvoudige wijze, zonder ostentatie, het symbool kan zijn van de ontmoeting tussen allen die met de 

technische hogeschool te maken hebben. m 

Dit is dus het derde uitgangspunt: het aspect van persoonlijkheidsvorming. 

Over het aspect gemeenschappelijke eenheid en concentratie zegt Van Embden het volgende: 'De gebouwen staan 

betrekkelijk dicht bijeen en zijn voor Nederlandse verhoudingen zeer hoog.' 

Tevens zegt hij: ' De gebouwen zijn onderling alle op het hoofdniveau verbonden met luchtbruggen, zodat zowel de leden van 

de staf van hoog tot laag, als de studenten het gevoel kunnen hebben, van het begin tot het einde zich te bevinden in één 

complex, in één instituut en niet in een federatie van faculteiten of studierichtingen of instituten, die weliswaar op één terrein 

verenigd zijn en die weliswaar organisatorisch ergens aan de kop overkoepeld worden , maar die geen wezenlijke eenheid 

zouden vormen. ,24 

De reden waarom de nadruk zo sterk is gelegd op dit eenheidsbeginsel is in de eerste plaats van sociaal-psychologische aard. 

'( ... ) de student een besef moet geven van de grotere en veel grotere verbanden waarin zijn eigen specialisme is opgenomen 

en moet bijbrengen dat hij ook deel heeft aan ruimere preoccupaties dan alleen die van zijn eigen studie. ( .. ) de interessante 

ontwikkelingen spelen zich juist af op de grensgebieden tussen de verschillende disciplines.'25 

Van Embden zag de univers iteit als opleidingsinstituut voor beroepen waarin voortdurend een beroep op creativiteit zou 

worden gedaan. Van Embden was ervan overtuigd dat juist op de grenzen van de verschillende vakdisciplines de 

interessantste ontdekkingen werden gedaan. 

:~ Ernbden, S .J. van & K. Posthumus (1964). De Technische Hogeschool Eindhoven. Ov~rdmk uit Weekblad 'De ingenie/lr', nrs.19/30. p. 3 . 
.J Embden. SJ. van & K. PosthulHUS ( 1964), De Technische Hogeschool Eindhoven. OVl.': rdruk Hit Weekblad 'De jngenieur'. !lI'S . 29/30. p. 3 . 
:..s Embden. S.l van & K. POSthl101US (1964). De Technische Hogeschool Eindhoven. O\'crdruk uil Weekblad 'De IlIgenieur' . nrs . 29/30. p. 4. 
~s Embden. SJ. van & K. Poslhumus ( 1964), De Technische Hogeschool Eindhoven. Overdruk uil Weekblad 'De Ingenieur' . nrs . 29/30. p. 4. 
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'Deze opvattingen kwamen overeen met de ideeën die Arthur Koestier (1905-1983) verwoordde in 'The act of creation' 

(1964), waarvoor Van Embden veel bewondering had. In het ontwerp voor de Technische Hogeschool van Eindhoven 

inspireerde het tot de luchtbruggen, die ontstonden vanuit het idee dat mensen uit verschillende disciplines elkaar moesten 

ontmoeten. ,26 

Er zijn ook technische en praktische argumenten voor concentratie, zoals de beschikbare ruimte, de toekomstige 

ruimtebehoefte en zodoende zuinigheid naar de toekomst (zie paragraaf 3.2.5 voor argumenten en ontwerpbeslissingen). 

Dit zijn het vierde, vijfde en zesde uitgangspunt: gemeenschappelijke eenheid, concentratie respectievelijk zeer goede 

verzorging van de interne contacten. 

Het zevende uitgangspunt is: normalisatie van de onderdelen zoveel als mogelijk, waardoor de mogelijkheid tot interne 

wijzigingen en verhuizing wordt vergroot. 

' Dit gaat niet zo bijzonder ver als u misschien zoudt denken want op een gegeven ogenblik treedt de ontwerper in directe 

relatie met de toekomstige gebruiker en dan blijkt het toch wel, dat de verschillende gebruikers uit hoofde van de aard van 

hun werkzaamheden te dele ook uit hoofde van hun persoonlijke instelling en voorkeuren, met meer of minder specifieke 

verlangens komen, waardoor op zeer veel plaatsen afwijkingen nodig zijn van het eenmaal aanvaarde grondprincipe ten 

aanzien van modulering, ten aanzien van constructieve eenheid, en dergelijke.'27 

Het is echter te betwijfelen in hoeverre de uitgangspunten en de gestelde randvoorwaarden een rol hebben gespeeld bij de 

verdere uitwerking en het ontstaan van de gebouwen in hun definitieve vorm. De indeling van de ruimten werd vaak pas 

definitief bepaald in het werk. Het is vrijwel zeker te noemen dat hierbij persoonlijke wensen van de afdelingen geprevaleerd 

hebben boven de geformuleerde uitgangspunten. Van Embden vond bijvoorbeeld dat er te overvloedig gebruik is gemaakt 

van tussenvloeren in de W_ha1 2 8 

Het oorspronkelijke karakter van het hoofdgebouw is hierdoor naar mijn mening volledig verloren gegaan. Het 

gebouwconcept van 5 gestapelde laboratoriumruimten van 2 verdiepingshoogten met eventueel tussenvloeren, heeft door 

toepassing van de vele toen noodzakelijke binnenwanden en tussenvloeren, aan ruimtelijkheid ingeboet. 

16 Geest J . V3n (1 996 ). s.J. w m Embden. p. 63. 
2~ Embden, S.J . van & K. Posthumus (1964). De Technische Hogeschool Eindhov~n . OverdnJk uil Weekblad 'De Ingenie"r'. nrs. 29/30. p. 4 
1& Embdcn, S.J. van & K . Poslhumus (1964). De Technische Hogeschool Eindhoven. Overdruk uil Weekblad ' De !lIgen iew ' . nr$.. 29/30, p. 14. 
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De uitgangspunten, destijds geformuleerd door Van Embden, kunnen bij een ontwerp voor een herbestemming 

dienen als nieuwe uitgangspunten. Het ontwerp kan zodoende gezien worden als een eigentijdse voortzetting van het 

jaren '50 idioom van de T.H.E. 

Bij transformatie en interventie van moderne monumenten wordt het niet als integer beschouwd om de formele 

eigenschappen van het oorspronkelijke ontwerp te imiteren, maar wel om de ontwerp mentaliteit van de 

oorspronkelijke ontwerper te recapituleren. Een moeilijke vraag want hoe zou de oorspronkelijke ontwerper gewerkt 

hebben met de middelen van vandaag? 

VaD EmbdeD had veel bewondering Koestier theorieën. Bron: Koestier, A. (1964), The Act ofCreation. p. 5. 
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2.2 LOCATIE 

In deze paragraaf komen de aspecten aan de orde die betrekking hebben op de stedenbouwkundige simatie van het gebouw. 

Vanuit historisch perspectief worden echter wederom alleen die aspecten belicht die van invloed zijn geweest op het ontwerp, 

de uitvoering, de uiteindelijke verschijningvorm en de mogelijkheden in de toekomst. 

Ten gevolge van een geringe stedenbouwkundige groei was het huidige TU-terrein een onbebouwde sector, die diep 

doordrong tot aan het station en grensde aan het centrum. Het terrein bevatte slechts enkele delen die waren gecultiveerd voor 

agrarische doeleinden. Deze sector is door de gemeente Eindhoven aan de regering aangeboden om daarop de T.H.E. te 

stichten. 

, ~ .... ' . ~ 

\.'1 r GEN S T R U C T U U R P LA N 

Hel Wegenstructuurplan uit 1953. In hel plan is de rondweg aangegeven zoals deze later is gerealiseerd. Ten noordoosten van het centrum is een leeg gebied 

waar de lalere T.H.E. werd gerealiseerd . Bron: Beekman, P. (1982), Eindhoven sladson/ll'ikkeling /900-/960. p. 276. 

Bouw van E-hoog. Bron: Bakker, U .M. & J.F.M. van Dongen (1967), Tijdopname, De Technische Hogeschool Eindhoven / 956-/966. p. 85. 

DE OPZET VAN HET COMPLEX 

Het grondgebied dat de T.H. werd aangeboden door de gemeente Eindhoven, bestond uit een terrein van ongeveer 60 hectare. 

Het lag aan weerszijden van de Dommel: 10 hectare aan de westzijde en 50 hectare ten oosten van het riviertje. Na 10 jaar is 

daar nog een smk ten noorden van de huidige rondweg aan toegevoegd, het zogenaamde Terrein Noord. 

'Er was besloten om de hoofdactiviteiten van de nieuwe TH te concentreren op het grote terrein dat zich uitstrekte van de 

Dommel tot aan de, op dat moment nog geprojecteerde, rondweg oflnsulindelaan. Omdat men enerzijds uitging van een TH 
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met drie afdelingen, maar aan de andere kant rekening moest houden met een onvoorspelbare groei, niet alleen van 

studentenaantallen maar ook van het aantal afdelingen, ontwikkelde het besmur van de THE samen met Van Embden, in zjjn 

hoedanigheid van planoloog, een ruimtelijke verdeling die men een "open planologie" noemde. In de praktijk betekende die 

open planologie een terreinverdeling die er als volgt uitzag: de drie afdelingen zouden zich in de loop der jaren naar behoefte 

kunnen opstrekken, elk langs haar eigen strook en elk gebouw zou in verbinding staan met de bestaande bebouwing, niet 

alleen in de eigen strook, maar ook met de gebouwen aan gene zijde van de scheidslijn. ,29 

- Terreinindeling naar bestemming. 

- Vergelijk benodigd vloeroppervlak met beschikbaar terreinoppervlak. 
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- Benodigd terreinoppervlak bij laagbouw. 

- Benodigd terreinoppervlak bij verdiepingsbollw tot 4 lagen en hallenbouw. 

Bron: Embden, SJ. van (1964). De technische hogeschool te Eindhoven. BOl/wlml1dig Weekblad, nr. 22, p. 296. 

29 BalleT, M . ~n G. van Hooff( J991), Gedenkboek Technische Universiteit Eindhoven /956- / 99/. p. 27. 
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Deze niet-dwingende, vandaar 'open' planologie, bood de mogelUkheid om het ten'ein en de gebouwen aan te passen aan de 

nieuwe inzichten en aan financiële beperkingen. 

'Bij de uitwerking van de plannen werden enkele eenvoudige principes gehanteerd: 

aansluitend bouwen van west naar oost, zodat de bebouwing zo dicht mogelijk bU het stadscentrum ligt en nimmer een 

gebouw in geïsoleerde positie verkeert; 

een voor alle burgers vrij toegankelijk universiteitsterrein van parkachtige allure; 

lage drempel met het oog op makkelUke onderlinge contacten, onder andere via het loopbruggenstelsel; 

toepassing van in Nederland gangbare en goed betaalbare degelijke materialen en eenvoudige bouwstructuren, 

bijvoorbeeld beglaasde, lichte scheidingswanden opdat open werkstructuren zouden worden gestimuleerd.,Jo 

Gerealiseerde stedenbouwkundige situatie. Bron:Embden, SJ. van (1964), De technische hogeschool te Eindhoven. Bouwkllndig Weekblad. nr. 22. pp.296. 

Een luchtfoto van de Technische Hogeschool in Eindhoven. Bron: NAi archief ODEE, a-35. 

'Aan deze drie-strokenverdeling met langs de z UIUn een gebied voor de niet-onmiddellijk TH-gebonden activiteiten heeft 

men echter niet lang vastgehouden. ( ... ) GeleidelUk aan is een andere terreinindeling zichtbaar geworden, waarin niet alleen 

de studierichtingen maar ook de andere elementen vanuit de organisatie op een andere manier zijn verdeeld. Aan de westzUde 

van het terrein had zich een duidelijke bebouwing ontwikkeld voor centrale functies , maar door de voortdurende groei van 

het instituut begon de huisvesting te knellen. Een aanvullende zone van centrumfuncties werd nodig. In de loop der jaren zijn 

de voornamelijk intern functionerende centrumfuncties verhuisd naar het hart van het hoofdterrein. De huidige La Place is het 

centrale plein geworden, omzoomd door het bestuur van de TU en van andere organen die een plaats op het terrein hadden 

.\0 Bakker, M. & G. \'An HoofTf 199 1). Gede/lkboek Tech/l ische Uuiversiteir Eindhoven /956-199/ . p. 27. 
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gekregen (de Lerarenopleiding), diensten als het Rekencentrum en CTD. De westkop van het terrein is gereserveerd gebleven 

voor die functies die een directe rol spelen met de buitenwereld. Zoals de afbeeldingen ook laten zien, zullen in deze nog 

steeds geldende planologie de faculteitscomplexen het centrum gebied omringen.' )1 

In de voorbereidende fase werd door de voorbereidende commissie de wens geuit om te streven naar een samenhang der 

wetenschappen. 

'Dit hoopte men in Eindhoven te ondervangen, in de eerste plaats door de mogelijkheden te benutten die het grote, 

aaneengesloten terrein bood als huisvesting voor het hele instituut ineens. In de tweede plaats was de onderlinge ligging van 

de afdelingen in dit plan een wezenlijk element. Van Embden overlegde met prof. P. van der Leeden, die door het bestuur 

was aangewezen als algemeen bouwcoördinator. Samen ontwikkelden zij een zgn. "contactenschema": een weidse naam voor 

het navragen bij de reeds benoemde hoogleraren met welke afdelingen en diensten zij vermoedden meer of minder intensieve 

contacten te zullen onderhouden. Op grond van de aldus verzamelde informatie werd de afdeling Werknligbouwkunde tussen 

Elektrotechniek en Scheikundige Technologie geplaatst, en werden de Algemene Wetenschappen nog centraler gesteldd2 

Verder resulteerden de gewenste samenhang en de mogelUkheid tot informeel contact, in een systeem van loopbruggen en 

een centraal collegezalencomplex voor alle faculteiten. Beide ideeën, de loopbruggen en het centrale collegezalencomplex, 

waren uniek voor Nederland en daarbuiten (zie paragraaf3 .2.5 Ontwerpproces voor het ontwerp) . 

Siruatietekening Technische Hogeschool Eindhoven. (2. Elektrotechniek). Bron: 'Onderwijsgebouw THE Eindhoven ' in ' BOllIl" (J976) . 

.Ij Bakker. M . & G. \an Hooff ( 1991). Gedenkboek Tecllllüche Uni\'ersileil Eindhoven / 956-/99/ . p. 28 . 
. ;2 Bakker: M. & G. van Hoofl'( 1991), Gedenkboek Teclmis('he Uni~'ersifeit Eindhoven / 956-199/. p. 28. 
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DE TOEKOMST VAN HET COMPLEX 

Masterplan 1994-2003 - Discussienota n 'Huisvesting in perspectieP: 

'De nota introduceerde de driedeling van het universiteitsterrein: Dommeldal, kemuniversiteit en bosgebied en bevatte een 

aantal concrete voorstellen voor renovatie- en nieuwbouwactiviteiten in het Kerngebied. Zo werden vrijwel alle faculteiten 

gegroepeerd rond ' De Loper' (de huidige 'De Wielen') met nieuwe laboratoria ertussen en werden de oude 

laboratoriumgebouwen bestemd voor bijvoorbeeld een centrale bibliotheek en een gemeenschappelijk 

universiteitsrestaurant. ,JJ 

Genoemde doelstellingen waren: A. Compacte universiteit ; B. Versterking relatie met stadcentrum; C. Bevordering 

huisvesting van derden ; D. Vermindering van het aantal vierkante meters gebouw; E. Functionele en architectonische 

opwaardering van huisvesting; F. Verlaging van de exploitatielasten . 

Uit ' Huisvesting in perspectief. april 1996. Dommeldal , Kemuniversiteit, loper, bosgebied. Bron: Analyse Masterplan - Huisvesting Technische Universiteit 

Eindhoven. Periode 1994-2003 . 

• 1) Analyse M('\stl!rplan _ Huisvesting Technische Universiteit Eindhoven. Periode 1994~2003. p. I L 
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Ruimtelijke huisvestingsstr.tegie 'Compacte campus'. Bron: Campus 2020. Oplegnotitie bij Strategisch Plan Huisvesting TUle. definitiefOI-12-2005-v3. 

Verhuisbewegingen . Bron: Campus 2020, Oplegnotitie bij Strategisch Plan Huisvesting TUle. definitiefOI-12-2005-v3. 
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De vier projecten van Campus 2020. Bron: Jongsma. I. (2006), In vierstappen naar een compacte campus. Cursor /2- /0- 2006. 

Titel: 'Potentiaal (voorheen E-hoog): na 2014 een hotel?' Bron: Jongsma , I. (2006), In vierstappen naar een compacte campus. Cursor /2-/0-2006 . 

Gebouwen die ·verdwijnen· . Een rood kruis betekent sloop, een blauw kruis Slaat voor afstolen. Bron: .longsma, I. (200G). In I'ierstappen naar een compacte 

campus. Cursor /2-/0-2006. 
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-- oorspronkelijk: T-hoog, Hoofdgebouw, E-hoog 
-- huidig: Kennispoort, Vertigo, Helix, TNO, CYclotron 

Stedenbouwkundige oorspronkelijke lijn van hoogbouw en de huidige aandachtslijn van gebouwen. Bron: Analyse Masterplan - Huisvesting Technische 

Universiteit Eindhoven. Periode 1994-2003. 

Eindrapport Strategisch Plan Huisvesting TUle - Campus 2020, augustus 2005: 

E-hoog: 'In principe sloop, verhuizing E-faculteit naar hoek Natuurkunde, plan maken voor de herhuisvesting, verhuizing en 

sloop ca. 20 11, grond beschikbaar voor herontwikkeling vanaf winter 20 IJ . ,34 

In de Cursor van 12 oktober 2006 staat vermeld dat E-complex alleen de hoogbouw blijft staan en deze gaat de TUle 

waarschijnlUk 'afstoten'. Van verkoop is geen sprake omdat men juridisch eigenaar wil blijven3 5 

Het E-complex valt buiten de contour van de 'Compacte Campus'. Bij een herbestemming zal men het gebouw 

moeten wijzigen in een functie die het gebouw plaatst buiten de exploitatie en het beheer van de TUle. 

IJ Eîndrappon Stratcgisch Plan. HlIis\'csling TUle - Cam.pus 2020. augustus 2005. p.6 . .::.n p. 78. 
).~ Jn vÎer slappen naar een compacte campus. Cursor. ct.d. 12 oktOber 2006. 
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2.3 ARCHITECTEN 

Voor de gebouwen van de eerste bouwronde van de T.H.E, kunnen de volgende personen als architect worden genoteerd: S.1. 

van Embden, 1.L.c. Choisy en H.G. Smelt. De eerste wordt vooral gezien als de planoloog, socioloog en algeheel 

stedenbouwkundig vormgever, de tweede heeft zich vooral bezig gehouden met de vormgeving van de verschillende 

gebouwen, en de derde met de praktische uitvoering en de daaraan voorafgaande bouwkundige detaillering.36 

S.J. VAN EMBDEN (1904-2000) - PLAATSING T.H.E. IN CONTEXT VAN TOTAAL OEUVRE 

SJ. (Samuel Joshua) van Embden werd in 1904 geboren te Amsterdam. Hij was op jonge leeftijd reeds zeer onder de indruk 

van de ontwerpen van Berlage zoals het Pantheon der Mensheid uit 1905. Ook de sociale woningbouw in de vroege jaren '20 

maakte voor Van Embden het beroep van architect aantrekkelijk. Architecten als M. de Klerk, P. Kramer, JM. van der Mey 

en H.Th. Wijdeveld stonden aan de wieg van de ' Amsterdamse School' en realiseerden uitbundige, expressionistische 

woningbouwcomplexen, op basis van een stedenbouwkundig plan van Berlage, die in de Amsterdamse School de doorbraak 

van een nieuwe, bij de moderne tijd passende stijl zag. 

Van Embden studeerde van 1923 tot 1928 bouwkunde aan de Technische Hogeschool te Delft. Tijdens zijn studie verkeerde 

Van Embden in de nabUheid van M.J. Granpré Molière. De persoonlijke benadering van Granpré Molière werd door Van 

Embden zeer gewaardeerd. Niet alleen zijn manier van lesgeven maakte indruk, maar vooral Granpré Molières 

beschouwende en reflecterende houding en zijn zoeken naar fundamentele waarden die hij op intensieve wijze overbracht op 

zijn studenten waren bU Van Embden van blijvende invloed. 

In latere jaren formuleerde en doceerde hij regels voor de vonngeving, ten aanzien van verhouding en ritme, 

stedenbouwkundige context en dergelijke . Op grond van Granpré Molières opvattingen ontstond de 'Delftse School', een 

benaming die gebruikt werd voor architecten die niet tot de functionalisten en nieuwe-zakelijken behoorden, ook wel 

aangeduid als traditionele of archaïserende richting. De benaming ' Delftse School' ontstond na 1945, omdat het onderwijs 

hierin voortduurde tot de komst van de hoogleraren Aldo van Eyck, Jaap Bakema en Herman Hertzberger in de jaren '60. 

Een uitgesproken voorkeur voor moderne, of meer traditioneel georiënteerde, architecnmr heeft Van Embden nooit gehad. 

Toen Granpré Molière de traditie als regel ging vastleggen als enige mogelijke wijze van bouwen, nam Van Embden afstand 

van zijn leermeester. Zeker zo belangrijk als de studie aan de Technische Hogeschool te Delft was het lidmaatschap van de 

BSK (Bouwkundige Studiekring). Door diverse contacten met kopsnIkken in de architectuur en stedenbouw werd de club een 

doorgeefluik van de meest recente ideeën en opvattingen uit het binnen- en buitenland. 

:Ol. Embd<!n . SJ . van (1965 ), T.H. Ein((ho~·eJ/. Linoleum Nieuws 25 1965-1 . p. 3. 
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Na zijn afstuderen werkte Van Embden twee jaar bij architect J.F. Berghoef in Aalsmeer. Zij kenden elkaar van de studie aan 

de Technische Hogeschool te Delft. Berghoefs opvattingen lagen dicht bij die van Berlage. Bij hem leerde Van Embden het 

bouwkundig detailleren van een ontwerp. Daarna werkte Van Embden bij architect Wieger Bruin, die zijn bureau had aan één 

van de oude grachten in Amsterdam, en vervolgens bij de vader en broer van Hans van der Laan. 

Door goede contacten met kopstukken van de Nederlandse architectuur en stedenbouw zoals: Granpré Molière, Van 

Lohuizen en Hudig, werd Van Embden aanbevolen als adviseur bij diverse vaste commissies. 

In 1936 werd Van Embden aangesteld als adjunct-directeur bij het 'Instituut Stad en Landschap van Zuid-Holland'. Hier 

begon een jarenlange samenwerking tussen C. van Traa, die verantwoordelUk was voor de acquisitie, en Van Embden en 

oud-BSK-lid lA. Kuiper, die tekenden aan de verschillende dorpsplannen. 

Vanaf 1936 tot de bouwstop in de Tweede Wereldoorlog was Van Embden als ontwerper bU het Instituut betrokken. 

Stedenbouw is een geheel andere tak van sport dan architectuur. De opgedane stedenbouwkundige ervaringen bij het Instinmt 

Stad en Landschap van Zuid-Holland waren voor Van Embden van groot belang. 

De richtlijn was dat het stedenbouwkundige werk zoveel mogelUk door particuliere stedenbouwkundige bureaus werd 

uitgevoerd, zodat het werk in bevoegde handen was. Van Embden ontwierp voor kleinere gemeenten uitbreidingsplannen die 

op grond van bijzondere omstandigheden in het geheel onder advies van het Instituut stonden. Het project dat Van Embden 

samen met Van Traa voor Nootdorp (1937) ontwierp, ontving op de Wereldtentoonstelling in Parijs (1937) een eervolle 

vermelding. Eveneens op aanbeveling van Granpré Molière werd Van Embden in september 1930 tijdelijk aangesteld bij het 

Gelders Genootschap te Arnhem. 

In opdracht van de 'Groep Groot Amsterdam' schreef Van Embden een boek over stedenbouw in Amsterdam. De aanleiding 

was het verschijnen van het algemeen verkeersplan voor de binnenstad, dat als drager diende voor het AUP (Algemeen 

Uitbreidingsplan van Amsterdam). Hudig was op de hoogte van Van Embdens aspiraties en wilde dat het boek tijdens de 

planvorming werd geschreven. In 1931 resulteerde deze opdracht in het boek ' Amsterdam's toekomstige gedaante'. Dit was 

een voorloper van de 'Nota van Toelichting op het Algemeen Uitbreidingsplan van Amsterdam'. De publicatie is het resultaat 

van het doel van de ' Groep Groot Amsterdam', het voeren van propaganda voor de totstandkoming van een volledig plan 

voor de ontwikkeling van Amsterdam. Met zijn publicatie 'Amsterdam's toekomstige gedaante' kreeg Van Embden de 

gelegenheid om zijn ideeën over de moderne stedenbouw kenbaar te maken. Van Embden vertolkte hiennee exact de 

opvattingen van de nieuwe Dienst Stadsontwikkeling. 
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In 1931 werd Van Embden adjunct-secretaris in de Vaste Commissie van Advies voor Uitbreidingsplannen in Noord

Holland. Het belangrijkste strijdpunt van de commissie, naast de inrichting van de Wieringermeer en het AVP, was de 

inrichting van de IJsselmeerpolders. 

Van Embden legde zijn ervaringen vast in een reeks artikelen in het vakblad Cobouw. Een selectie uit deze artikelen werd 

later gebundeld in een boek met de titel ' Onze Bouwkunst van allen dag ' . Expliciet werd vermeld dat de richtlijnen niet 

bedoeld waren om de vrijheid van schepping van de architect te beperken maar om schoonheid na te streven en te realiseren 

en om onnodige fouten uit onwetendheid te voorkomen. Aan de hand van illustraties en tekst wordt er uitgelegd hoe wel en 

hoe niet gebouwd dient te worden. Van Embden pleit voor goed gedetailleerde woningen die door de juiste verhoudingen een 

rustig, eenvoudig en duidelijk karakter hebben, en deelde daarmee het standpunt van het Instituut. De gebouwen moesten in 

harmonie zijn met hun omgeving en konden het best samengesteld zijn uit eenvoudige en duidelijke hoofdvormen. Eenvoud 

en bescheidenheid werden geprefereerd boven schreeuwerig architecturaal vertoon. De ontwerper moest proberen het in- en 

uitwendige beide in ogenschouw te nemen en te streven naar harmonie tussen de plattegrond en de gevel. Terwijl het 

inwendige vooral aan de wensen van de bewoners moest voldoen, gaf het exterieur een eerlijk vertolking van het inwendige 

en moest het passen in de omgeving, bijvoorbeeld qua hoogte en qua richting. In het gebouw moeten hoofd- en bijzaken 

duidelijk van elkaar worden gescheiden. De combinatie van een plat dak en hellende daken werd meestal onaanvaardbaar 

geacht. Het dak werd in de verschijning van het gebouw als het meest belangrijk beschouwd. Niet alleen was het dak 

belangrijk in de betekenis (taal), ook werd gesteld dat er pas sprake is van een gebouw als er een dak op is geplaatst. Het 

boek kan worden gezien als een schoonheidsleer voor het bouwen op het platteland. De gedefinieerde schoonheid ten aanzien 

van het platteland spreekt de bouw van de latere T.H.E. geen enkel moment tegen. Deze tussen 1936 en 1946 geformuleerde 

esthetiek sluit aan bij de toegepaste architectuur van de T.H.E. Het is een pleidooi voor duidelijke en eenvoudige 

bouwmassa ' s en een duidelijk en eerlijke uitwerking van het bouwkundige detail. ]n het slotwoord schrijft Van Embden dat 

woningbouw geen vrije maar een gebonden kunstvorm is die ongeschikt is voor de vertaling van individuele, artistieke 

emoties en aspiraties. Het architectonische werk wordt namelijk voor langere gebruiksperioden gebouwd en het kan niet 

herhaaldelijk wijzigen naar het modebeeld en de grillen van een bepaald moment. Deze houding bleef ongewijzigd tot de 

bouw van de T.H.E. De regels die vroeger bewust of onbewust werden overgeleverd door de traditie achtte Van Embden 

daarbij onontbeerlijk. 

Naast het schrijven over woningbouw en stedenbouw, schreef Van Embden ook artikelen met een cultuurfilosofisch karakter. 

Als oud BSK-Iid publiceerde hij in de jaren '30 artikelen in de jaarlijkse uitgaven van de BSK. De thematiek in deze stukken, 

met name in ' Storm over Europa' en in ' Wereldstad', zijn verwant aan de ideeën van de Duitse filosoof Oswald Spengler. 
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Deze kreeg in de jaren '20 met zijn 'Der Untergang des Abendlandes' (1918-22) bekendheid en werd ook door architecten en 

stedenbouwers gelezen. 

'Hij was de vertegenwoordiger bij uitstek van de levensfilosofie die zich radicaal tegen het rationalisme en het 

vooruitgangsgeloofvan de negentiende eeuw afzette. Analoog met de levensloop van een plant onderscheidde hij in 

verschillende beschavingen de opeenvolgende stadia van opkomst, bloei en vervaL De westerse civilisatie met haar grote 

steden, waar exacte wetenschap en logica de overhand hadden gekregen, was volgens Spengler in het laatste stadium 

gekomen. Hij wees iedere vorm van verstedelijking afen voorspelde het fenomeen 'wereldstad' een desastreus einde.'37 

Van Embden leek in de ban van Spenglers cultuurpessimisme. In zijn artikel ' Wereldstad' (1933-34) begint hij met een citaat 

van Spengler: 'Der Steinkoloss "Weltstadt" steht am Ende des Lebenslaufes einer jeden grossen Kulrur.' Spengler bedoelde 

dat de 'wereldstedeling ' fundamentele waarden zoals: religie, contact met de aarde en gebonden zijn aan een gemeenschap, 

had verloren. Van Embden erkende deze verarming en illustreerde deze aan de hand van de moderne architectuur, waarin het 

verval zich zou weerspiegelen. 

'Kerken werden lelijk en onbeduidend in de rooilijn geplaatst, huizen stonden los van de aarde op poten en werden gebouwd 

met synthetische materialen. Het besef van verbondenheid met de aarde was volledig verloren, de wereldstedeling hing in 

zijn etage letterlijk in de lucht. De eindeloze rijen gestandaardiseerde woonblokken, als genummerde laden in een 

systeemkast, en uit protest daartegen de poenige, kleine-burgerlijke villa, toonden volgens hem overduidelijk de 

maatschappelijke ordening van de anonieme metropooL ,38 

In eerdere tijden had de samenleving een organische structuur waarin een ieder een eigen rol had, nu bestond de metropool 

uit ' theoretisch gelijk gerechtigde, anonieme en rechtspersoonlijkheid bezittende eenheden'. 

Ook de breuk met de traditie kwam tot uitdrukking in de moderne bouwkunst. Het geluk dat deze bevrijding met zich mee 

had moeten brengen was ver te zoeken. Van Embden constateerde dat de materiele vernieuwing geen nieuwe geest had 

opgeleverd, maar enkel hoogmoed en begeerte had bemoedigd. Ook dit gegeven weerspiegelt de architectuur. Hoogmoed 

sprak uit de ' torenhuizen' en de gladde synthetische materialen. Begeerte sprak uit de mateloze ramen , die meer zon toelieten 

dan goed en functioneel was. Van Embden concludeerde, geheel volgens de opvattingen van Granpré Molière, dat de traditie 

van het vak juist als bezit , als de eigenlijke rijkdom moet worden beschouwd.39 Van Embdens kritiek op Spengler, was diens 

opvatting dat de mens zich bij dit gegeven moest neerleggen. Van Embden verweet Spengler natuurwetenschap en ethica met 

elkaar te verwaren door te stellen dat het einde bevorderd moest worden en nanlllrnoodzakelijk zou zijn. 

~~ GeeS l, J. van (1996). SJ ml/ EII/bdell . p. 22 . 
• :S Geest. 1. van (1996), SJ vall Embdel1 . pp. 22-23. 
;", Geest. J. van ( 1996). SJ \'Gil Embdel/ . p. 23. 
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Van Embden was optimistisch en vond dat de mens moest ingrijpen als het lot hem ongunstig was. De mens en in het 

bijzonder de stedenbouwer zou tegen het verschijnsel ' wereldstad ' (de metropool) moeten strijden. Daarmee keerde Van 

Embden zich tegen Spengler en diens noodlot en had een optimistisch standpunt. Deze optimistische visie zou Van Embden 

na de Tweede Wereldoorlog met de moderne architecten verbinden. 

" r tt l! ",. ;ll t u .. ::. 

:! aU ~ i-1I1"f.:! r . 

Illustraties van L.W.C. Gerlach bij 'Wereldstad', in Jaarboek BSK., De Stad, 1933-34. Bron: Geest, J. van (1996), SJ. VGII Embden. p. 23. 

Van Embden was ook enige tijd lid van de vereniging De Opbouw. In de jaren '30 ontstonden er binnen de vereniging 

Opbouw grote meningsverschillen tussen degenen die architectuur opvatten als een maatschappelijke en technische opgave 

en degenen die architectuur zagen als een kunstvorm. Van Embdens opvattingen kwam overeen met die van Oud en zag 

architectuur als een kunstvorm. Van Embden is er met Oud en andere er daarom uitgestapt. Traditioneel of modem vond Van 

Embden beide niet goed of slecht. Beide opvattingen (stijlen) beschouwde hij als waardevol en als een taal welke de architect 

kan gebruiken. 'De stijl kan je kiezen zoals je wilt', vond Van Embden 40 Uit het oeuvre van de daarop volgende jaren zal 

blijken dat Van Embden zich bediende van zowel het traditionele als van het moderne. 

40 Geest. 1. van (1 996). SJ \'011 Embdcil. p. 26. 
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Traditioneel versus modern: SJ. van Embden. Raadhuis te Eethen, 1937. Bron: Geest. J. van (1996), s.J. van Embden. p. 28. 

SJ. van Ernbden. Maquette van de KLM-confectiefabriek van Bendjen NV in Almelo met uitbreiding, 1937. Bron: Geest, J. van (1996), s.J. VGIl Embden. p.28. 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog lukt het Van Embden, die van Joodse afkomst was, te overleven. Hij werd tijdens de 

bezetting lid van de door W. van Tijen opgerichte 'Kerngroep Woningarchitecruur ' waar ook B. Merkelbach zitting had . Van 

Embden specialiseerde zich vooral in stedenbouw en woningbouw. Het is duidelijk dat de opvattingen van de Kerngroep 

Woningarchitecruur en de daamit voorkomende publicaties van grote invloed zijn geweest op de ontwikkeling van Van 

Embden. Na de oorlog vonden Van Embdens opvattingen aansluiting bij de functionalistische stroming. De methodiek van de 

functionele schema's van de Kerngroep vonden hun weergave in de functionele benadering van onder andere het ontwerp 

voor de T.H.E. Na een bezoek aan Van Tijens Parklaanflat zag Van Embden in dat de bouw van etagewoningen in de grotere 

steden onvermijdelijk zou zijn 41 

Na de oorlog kwam hij als adjunct-directeur in dienst bij het Adviesbureau Stadsplan Rotterdam (ASRO), dat werkte aan de 

wederopbouwplannen voor Rotterdam. Van Embden was nauw betrokken bij de totstandkoming van het Basisplan voor de 

wederopbouw van Rotterdam in 1946. Hij werkte daarbij samen met Van Traa en C.H. van der Leeuw. 

Zijn eigen bureau in Delft kwam pas na 1949 tot bloei, nadat hij twee jaar in Indonesië aan de oprichting en realisatie van de 

Technische Hogeschool in Bandoeng had gewerkt. Het bureau voerde onder de naam SJ. van Embden wederopbouwplannen 

uit voor: Alblasserdam, Veenendaal, Renswoude, Soest, Nigtevechten en Rhenen. Nadat in 1948, ir. N.P.H.J. Roorda Van 

Eijsinga was aangenomen, een landschapsdeskundige uit Wageningen, werden in korte tijd meerdere ontwerpers en 

ingenieurs aangenomen zoals ir. J.L.c. Choisy, ir . M. van de Meer, ir. M.G. Mey, ir. H.G. Smelt en ir. J.E.B. Wittermans. 

Het Bureau ir. SJ. van Embden groeide uit tot een bureau met tientallen medewerkers. De meeste opdrachten betroffen 

woningbouw voor diverse Nederlandse gemeenten. Nadat eerst kleine wijken als het plan Oerle in Tilburg (1950) en de 

J I Geest. J. van (1996). SJ. van EmbdelJ. p. 34. 

46 



Delfgauwsche Weije in Delft (1955) waren gerealiseerd en nadat in 1955 de woningnood was bestempeld als 'volksvijand 

nummer één', werden beginjaren '60 woonwijken gerealiseerd in middelgrote steden, zoals Delft, Dordrecht, Enschede, 

Zwolle, Loosdrecht, Reeuwijk, Gouda, Culemborg, Gorinchem, Maassluis, Brie\e, Katwijk, 's-Hertogenbosch, Helmond, en 

in de IJsselmeerpolders. Voor veel steden was Van Embden stedenbouwkundig adviseur. Tevens begaf Van Embden zich als 

lid van diverse studie- en adviescommissies in de frontlinie van de ruimtelijke ordening. Zowel bij stedenbouwkundige 

opgaven als op beleidsmatig niveau was hij actief. Van Embden was in dejaren ' 50 onder andere lid van de Organisatie 

Stedebouwkundige Wederopbouw (vanaf 1946), de Stedebouwkundige Raad (vanaf 1950), de International Federation for 

Housing and Town Planning (vanaf 1950), de Union des Architectes (vanaf 1950), de Studieraad voor de functionele 

grondslagen van woningen (vanaf 1953), de Sub. Commissie Bebouwingsdichtheid Voorlopige Raad van Volkshuisvesting 

(1953), de Tijdelijke Raad voor de Woningbouw (vanaf 1955), de Stedebouwkundige Adviescommissie IJsselmeerpolders 

(vanaf 1957), de Snldiegroep verlaging bouwkosten (vanaf 1959), en de Studiegroep Efficiënte Woningbouw (vanaf 1960). 

Het bureau voerde van 1964 tot 1969 de naam: Van Embden, Choisy, Roorda Van Eysinga, Smelt en Wittennans. Na 1969, 

toen Van Embden 65 jaar werd en het bureau verhuisde naar de Oude Delft nummer 205, werd het 00 205 . Van Embden 

bleef tot 1985 als adviseur betrokken bij het bureau en in 1964 werd hij hoogleraar aan de Technische Hogeschool in Delft. 

Van Embden is 20 september 2000 op 96-jarige leeftijd in zijn woonplaats Bladel overleden. 

SJ. van Embden en w. van Tijen, masterplan Technische Hogeschool Twenie. ontwerp vanaf 1962. wijziging centn.m 1966. 

De gebouwen E en F, Chemische Technologie en hel Hallencomplex met medewerking van Choisy. Hagoort, Oüendag en L. Tummers. 

Bron: Huygen. P. & 1. Schoonenberg (1997), Vormge"1?11 aa" de campus. 

SJ. van Embden. masterplan voor de universiteit Singapore, ontwerp vanaf 1967, uitvoering vanaf 1970. i.s.m. ir. T.G. Meng. 

Bron: Geest , J. van (1996). s.J. VCI" Embden. p. 155. 
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J.L.c. CHOISY (1928): 

J.LC. (Jacques) Choisy (1928) was een Franstalige Zwitser die aanvankelijk medicijnen of scheepsbouw wilde snlderen in 

zijn geboorte- en woonplaats Genève. In 1955 snldeerde hij echter af als architect bij professor Eugène Beaudoin. Via een 

student in Delft werd Choisy, tijdens een excursie naar Nederland in datzelfde jaar, geïntroduceerd bij Van Embden. Choisy 

werd aangenomen op het bureau om met Van Embden aan de plannen voor de T.R. in Eindhoven te gaan werken. Van zijn 

oorspronkelijke voornemen om naar Amerika te gaan kwam niets terecht. In eerste instantie zou Choisy drie maanden op het 

bureau in Delft werken maar hij keerde pas in 1977 weer tenlg naar Genève. 

Choisy werkte bij de plannen voor de T.R.E. nauw samen met Van Embden waarbij laatstgenoemde de ontwerper was van 

het stedenbouwkundig plan en zich vooral bezig hield met de sociale achtergronden van het ontwerp. Choisy kan worden 

beschouwd als medewerker voor het ontwerpen van de diverse gebouwen. Smelt was verantwoordelijk voor de uitwerking 

van het voorlopige ontwerp tot de uitvoeringstukken 4 2 

Naast Van Embden kende het bureau een specifieke rolverdeling: Roorda, een landschapsdeskundige uit Wageningen, 

assisteerde Van Embden bij het stedenbouwkundig werk, Choisy was architect en Smelt en Wittermans specialiseerden zich 

in de uitvoering van bouwkundige werken op technisch en organisatorisch gebied.43 

Choisy's bekwaamheid en persoonlijke inzet heeft geleid tot zijn intrede in de directie van het bureau in 1964. De hiërarchie 

bij het bureau 00 205 was zodanig dat de medewerkers van destijds niet veel herinneringen hebben aan de persoon Choisy. 

Afgezien van het feit dat hij autoritair overkwam en als een strenge ontwerper bekend stond, is er niet veel van de persoon 

Choisy bekend44 De verstandhouding met collega-architect Arie Hagoorts was slecht en de verschillen tussen beiden bleken 

onoverbrugbaar: 'Choisy's rationalistische nmctionalisme verstond zich op den duur moeilijk met Hagoorts relativerende 

houding.,45 Choisy was van 1970 tot 1977 hoogleraar aan de afdeling Bouwkunde van de Technische Hogeschool te Delft. 

Hij verliet 00 205 in 1977 met ruzie over aandelen en over de opdrachten die hij onder zijn eigen naam meenam naar 

Genève. In 1986 diende Choisy nog wel onder eigen naam en in samenwerking met de concurrent van 00 205 , de 

Architecten Associatie uit Den Haag, een plan in voor de uitbreiding van het Dijkzichtziekenhuis. In 1968 was zijn relatie 

met Van Embden al verslechterd door een publicatie in een Zwitserse krant waarbij Choisy de ontwerpen voor de 

Universiteitscomplexen in Eindhoven en Twente claimde, zonder de vermelding van Van Embden of 00 205. Tot 200 I bleef 

hij als architect werkzaam in zijn geboortestad Genève. 

41 Embd~ll. S..I . van ( 1964). De Technische Hogeschool Eindhoven. Overdruk uit weekblad 'De IlIg~nie/l"' . nrs. 29/30. p. 16. 
4.1 Zij lstra. H. (2006). B% rell in Nederland 19,10·/970, Continuïteif + Veranderbaarheid = DUllr::aamheid. ,lIedi5cheJaclllreir Rorrerdalll. p. 36. 
" Mail 0D205. d.d. 15-03-2006. 
~5 OostemuHl. A. (1991). Arie flagoorr ,~rchi'ecl . p. 9. 
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H.G.SMELT: 

H.G. Smelt was reeds in de jaren 1948-49 in Bandoeng medewerker van Van Embden bij de nooit uitgevoerde plannen voor 

de Technische.Hogeschool aldaar. Smelt kwam zich later melden op de tekenkamer in Eindhoven en trad aan in 1964 in de 

directie. 

In de periode dat hij betrokken was bij de bouw van diverse gebouwen voor de T.H.E., bouwde Smelt zijn eigen woonhuis in 

Geldrop (1969-1971). Dit ontwerp toont duidelijke overeenkomsten met het Famsworth House van Mies van der Rohe. 

Evenals het vooruitstrevende ontwerp van Mies van der Rohe is het woonhuis geconstrueerd in staal en glas. 

TOE-EIGENING 

II.Cj. S\·ILl.T. lnl:llI11alit! dirt'\.'h.:ur 
hlll archih.'ch:.nburt\ lu 00105. !:xlll\l, 

dt: in !Y71 ~Ln \\.oonhuis \ I.)()r liL'll
.Iel r JJ[ "(.llm.k:1 nlC4.."f hd Ur.tbJlJ u .. ' 
~trîluU5C ~dlOcl11d 'WIl! 
\\\ud(" I. Kopie, lI11itiH IC . l'1l1Llbnc: 
II ~L· -ejg.l'1l i n g~ 

Smelt·s eigen woonhuis in Geldrop. Bron: Archis - Open SOl/rce - nr. 3 2003. 

Mies van der Rohe - Farnsworth House, Fox River, Plano, Illinois, Verenigde Staten (1946-1950). Bron: Wi seman, C. (1998), Shaping Cl Na/ion. p. 182. 

OD205 (H.G. Smelt). woonhuis Smelt. Geldrop (1971). Bron: lbelings, H. (1997). A/vIERlCANISlvl. 
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Vanaf het midden van de jaren zestig is het bureau vooral betrokken bij grote universiteitscomplexen in Eindhoven en 

Twente. Als één van de weinige architectenbureaus in die tijd liet het de autonomie van de architectuur niet vertroebelen, 

maar stond het voor een krachtige hoofdvorm en een ontwikkeling van de bouwtechniek. 00 205 is zodoende te 

karakteriseren als één van de voorlopers van zowel het rationalisme als de hightech van de jaren tachtig. 00205 groeide 

vanaf 1969 uit tot een groot bureau. Ten tijde van de uitvoering van de Medische Faculteit te Rotterdam rond 1970 had het 

bureau 00205 ongeveer 200 medewerkers in dienst. In de jaren '70 concentreerde het adviseurschap van Van Embden zich 

steeds meer op de buitenlandse projecten in Indonesië en Singapore, waardoor zijn aandacht voor en invloed op het bureau 

tot een minimum werd beperkt. 

De grote complexe opdrachten genereerden elkaar aanvankelijk. De Medische Faculteit kwam voort uit de T.H. Eindhoven 

en uit de Medische Faculteit kwam de opdracht voor de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag voort (1973). De opdracht voor 

het Sophia Kinderziekenhuis kwam ook voort uit de Medische Faculteit. Op deze wijze overleefde het bureau, maar in 

omvang zou het steeds verder afnemen. 

In de zomer van 1954 werd Van Embden aan de Bouwcommissie toegevoegd door de Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen en door de Minister van Wederopbouw en Volkshuisvesting. Van Embden, was een architect en 

stedenbouwkundige met wie de Rijksgebouwendienst en de Rijksbouwmeester al bij eerdere projecten hadden 

samengewerkt, zoals de bouw van het dr. L. Neherlaboratorium in Leidschendam in opdracht van de PTT (ontwerp 1950). 

Zonder twijfel heeft ook het ontwerp voor de Technische Universiteit in Bandoeng (1948), een grote rol gespeeld in het 

verkrijgen van de opdracht. Dankzij zijn ervaringen in Bandoeng was hij één van de weinige Nederlands architect

stedenbouwkundigen die ervaring had met het ontwerpen van een universiteit. Ook waren de in Bandoeng opgedane 

contacten met docenten, professoren en bestuur, van groot belang. Na Nederlands koloniale worstelingen, vestigde deze zich 

op de Nederlandse universiteiten, waaronder ook Eindhoven. 

Het is zeker te noemen dat de specialistische expertise van Van Embden en zijn persoonlijke contacten met de diverse leden 

van de Commissie ter Voorbereiding een belangrijke rol hebben gespeeld bij deze benoeming. 
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Naast Choisy en Smelt traden in Eindhoven nog vele anderen in dienst. In eerste instantie werden de plannen op zolder in 

Delft en op zolder in Eindhoven uitgewerkt. Gaandeweg groeide in een eigen behuizing, op het T.H.-terrein, een regulier 

architectenbureau, met een eigen administratie, eigen stafmedewerkers, een goed bezette tekenkamer, met onder andere een 

onderafdeling voor de meubilering en de betimmering (hoewel er zoveel mogelijk werd gewerkt met artikelen uit de reguliere 

handel), en een korps van opzichters en hoofdopzichters, deze weer onder de algemene leiding van het 'Hoofd Uitvoering' ter 

plaatse. 

In Eindhoven waren, eveneens op de bouwplaats, tevens dependances van de beide vaste adviesbureaus, voor de constructies 

Bureau ir. Aronsohn en voor de installaties Bureau Deerns . 

De tekenkamer op de zo lder va n het onderkomen va n de voorbereidingscommissie van de T.H.E., aan de Aal sterweg te Eindhoven. Bron: Bakker, M. & G. van 

Hooff (I 99 1), Gedenkboek Technische Unil'ersileil Eindhoven /956-/99/. p. 19. 
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Van Embden , dr. L. Neherlaboratorium Leidschendam. Ontworpen 1950 en opgeleverd 1955, i.o. de PTT. Bron: Geest, J. van (1996), s.J. van Embden. p. 84-89. 

Dr. L. Neherlaboratorium te Leidschendam: Het ingewikkelde programma werd door selectie door Van Embden 

teruggebracht tot een aantal eenvoudige ruimten. Deze volumes werden los van elkaar geplaatst en alleen door gangen of 

luchtbruggen met elkaar verbonden. Opvallend is de strijd die Van Embden met het beton is aangegaan . Onbekendheid met 

het materiaal beton noodde tot voorzichtigheid. Grove structuur werd voorkomen door de toepassing van prefabplaten uit 

vlakke bekistingen , de hoofdingang is grotendeels uit metselwerk opgetrokken. Het keurige gebruik van het beton en de 

toevoeging van baksteen geven het gebouw een typische spanning. Gezien de vormgeving van het complex kan het 

aangemerkt worden als een voorloper van het ontwerp voor de Technische Hogeschool Eindhoven. 

Van Elllbden, het ontwerp voor de Scheikunde gebouwen van de Techni sche Uni vers ite it te Bandoeng, 1948. Bron: Geest . .I . van ( 1996). s.J. van EII/hden. p. 45 . 
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S.J. VAN EMBDEN - UNIVERSITEITSCOMPLEXEN 

Na aanvaarding van het Rotterdamse Basisplan, vertrok Van Embden in 1948 naar Bandung (Indonesië) om zich als docent 

en bouwmeester te verbinden aan de Technische Universiteit aldaar. Na een jaar keerde hij terug. Zijn ontwerp voor de TU in 

Bandung werd niet uitgevoerd maar zijn nieuwe specialisme leverde nieuwe opdrachten op. Van Embden ontwikkelde 

masterplannen voor de TU Delft (1947-1976), in samenwerking met C. van Eesteren en J.H. Froger, de TU Eindhoven 

(1952-1969) en de TU Twente (1962-1967) en een groot aantal gebouwen werd door zijn bureau gerealiseerd. 

Op internationaal niveau adviseerde hij bij de bouw van de universiteiten van Caracas (Venezuela), Singapore, Surabaya 

(Indonesië) en Ibadan (Nigeria). 

CAMPUS UNIVERSITEIT TWENTE - UNIVERSITEIT ALS TUINSTAD 

Idealen: Op de campus komen twee idealen samen, namelijk het Amerikaanse campusmodel en de CIAM-stad. Van Tijen en 

Van Embden, in de jaren '60 en '70 de supervisorarchitecten bij de bouw van de Technische Hogeschool Twente, schreven in 

1963: ' De prachtige eenheid in veelzijdigheid van de groepen colleges in Oxford en Cambridge met hun parkomgeving en 

sportvelden geven een beeld van wat op Drienerlo, uiteraard in moderne vorm zal kunnen worden nagestreefd en bereikt. ,46 

Deze uitspraak laat zien welke idealen er aan de THT ten grondslag liggen: een universiteitgemeenschap naar college-model 

van Oxford en Cambridge, echter volgens stedenbouwkundige inzichten. 

De THT werd gerealiseerd op landgoed Drienerlo gelegen in de bossen tussen Hengelo en Enschede. Op deze unieke locatie 

zou voor het eerst in Nederland een echte campus naar Amerikaans model gebouwd worden, namelijk een hechte 

universitaire gemeenschap waar sUldenten, docenten en professoren met elkaar zouden wonen, werken en recreëren . 

Ordening: Van het begin af aan is geprobeerd in Twente de ideale universiteit vorm te geven. Hoewel dit project voor 

Nederland uniek was past het in een lange traditie. De ontwikkeling van de campusuniversiteit in Amerika is een 

doorlopende poging de ideale universiteit uit te vinden. Rond 1800 ontstaat er behoefte aan een Amerikaanse intellectuele 

elite die de VS zijn eigen gezochte identiteit kan geven. Het campusmodel wordt ingezet om deze elite te kweken. Hierbij is 

de blik vooral gericht op de Engelse voorbeelden: Oxford en Cambridge. Deze zijn georganiseerd in colleges, die - zowel 

qua sociale opbouw als qua verschijningsvorm - zijn afgeleid van de middeleeuwse kloosters. De hechte, naar binnen 

gerichte gemeenschap van studenten en docenten, gehuisvest in een complex dat uitdrukking geeft aan deze 

gemeenschappelijkheid, wordt de onderlegger voor de Amerikaanse campusuniversiteit. Maar de universiteit wordt tevens 

overgeplant naar een ongerept landschap, weg van de verderfelijke en afleidende invloed van de stad. 'In de 

0/.6 Dirk'\:.., J-L & p, Tillllllenmm (:W01). U"i\'ersifeil als Tuinstad. CampIIs Universileir Twente veerligjo{1}', 1'_ I . 
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verschijningsvorm speelt symboliek een belangrijke rol. De bibliotheek neemt op de campus een prominente plaats in: een 

tempel gewijd aan kennis. Zo ook de gebouwen en ruimten, die het meest getuigen van gemeenschapszin: de Hall, de eetzaal 

en de kapel. Deze vier elementen zijn gerangschikt rond een grote centrale open ruimte, waar zich het infonTIele ontmoeten 

afspeelt. Aan de formele, hiërarchische ordening laat zich de opbouw van de universiteit helder aflezen. De Amerikaanse 

campus wortelt enerzijds in de Engelse universiteitstraditie, met het college als bouwsteen van de academische gemeenschap, 

en anderzijds in het verlichtingsdenken: kennis als de nieuwe god. ,47 

Twentse CIAM-stad: In Twente wordt het idee van een hechte universitaire gemeenschap, gehuisvest buiten de stad in een 

arcadisch landschap, overgenomen, maar niet de verschijningsvorm van de Amerikaanse campusuniversiteit. Van Tijen en 

Van Embden zien hun kans om hun CIAM-ideaal uit te proberen. De tijdens de CIAM-congressen ontwikkelde ideeën 

grijpen onder meer terug op het werk van Ebenezer Howard. In zijn boek 'To-morrow: a Peacefull Path to Real Reform' 

(1898) beschrijft Howard de tuinstadgedachte, waarin het vestigen van gemeenschappen in tuinsteden in het groen buiten de 

stad als ideaal wordt gezien. 

Van Tijen en Van Embden hebben geprobeerd het ideaal van de campusuniversiteit samen te laten vallen met de ideaalstad 

van CIAM. De ordening is volstrekt helder. De zone met de woningen in het bosachtige deel van het terrein is door een grote 

open ruimte voor het recreëren gescheiden van het centrum. Aan de andere zijde van het centrum bevindt zich de zone van 

het werken/studeren. Centraal op het terrein ligt de vierbaans Dienerlolaan. 

Flexibiliteit: Toen Van Tijen en Van Embden aan hun opdracht begonnen was er veel onduidelijk: welke faculteiten kwamen 

er precies en met wat voor proefopstellingen? Gekozen werd voor een flexibel - 'multi-purpose' - gebollwenbestand. Het 

fraaiste voorbeeld is het Hallencomplex van Choisy. Het is eigenlijk één groot dak, waaronder op vele manieren wanden en 

verdiepingen geplaatst kunnen worden. Ook de 'technohal' voor Chemische Technologie heeft zijn multifunctionaliteit 

bewezen. 

Luchtfoto Technische Hogeschool Twente . Bron: NAi archiefODEE, a-35 . 

.I, Dirk:\( . H. & P. Timmcnnan (2001). UniversÎteÎt als Tuinstad. Campus Uni~'ersileil Tweute veertig jaar. p. I. 
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ENSCHEDE ---+ 

Terrein Technische Hogeschool Twente. Bron: Embden, Choisy. Roorda van Eysinga, Smelt. Wittermnns (1969), Gebouw voor Electrotechniek en Fysica

Drienerlo, Twente. Bouwkundig Weekblad, nr. 7, p. 157. 
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Uil hel zuiden. Bron: Tijen, W. van & Embden, SJ. van. (1964), De derde Technische Hogeschool op Drienerlo Twenie, Bouwkundig Weekblad, nr. 22. p. 303. 

Uil hel westen. Bron: Tijen, W. van & Embden. SJ. van. (1964), De derde Technische Hogesc hool op Drienerlo Twente, Bouwkundig Weekblad. nr. 22, p. 304. 

Uil hel OOSlen, I.h.-Iwenle in aanbouw. Bron: Tijen, W. van & Embden, SJ. van. (1964), De derde Technische Hogeschool op Drienerlo Twenie, Bouwkundig 

Weekblad. nr. 22. p. 304. 
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CAMPUS UNIVERSITEIT TWENTE 

De campus. Bron: Tijen, W. van & Embden, SJ . van. (1964), De derde Technische Hogeschool op Drienerlo Twente. Bouwkundig Weekblad. nr. 22 , p. 311. 
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HALLENCOMPLEX TE DRIENERLO (opgeleverd 1964) 

door Architectenbureau Van Embden, Choisy, Roorda van Eysinga, Smelt, Wittermans. 

Exterieur Hallencomplex van projectarchitect Choisy. Bron: Geest. J. van (1996), SJ van Embden. p.148. 

Interieur Hallencomplex . Bron: Embden, SJ. van (1964). Het hallencomplex. Bouwkundig Weekblad, nr. 22, p. 310. 

Constructie Hallencomplex. Bron: Embden. S.l. van (1964), Het hallencomplex. BOII, .. klll1dig Weekblad, nr. 22, p. 310. 

Interieur Hallencomplex. Bron: Geest, J. van (1996). SJ mn Embden. p. 148. 
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Begane grond, tussenvJoer en overzicht dak. Bron: Embden, SJ. van (J 964), Het hallencompJex. Bouwkundig Weekblad, nr. 22. p. 309. 

Geveltekening. Bron: Embden, SJ. van (J 964). Het hallencompJex. Bouwkundig Weekblad, nr. 22. p. 310. 

Als eerste van de eigenlijke T.H.-gebouwen ontwierp het Architectenbureau Van Embden, Choisy, Roorda, Smelt en 

Wittermans, een complex hallen centraal gelegen ten opzichte van de drie T.H.-afdelingen, dat voor de proeffabrieken en 

geïntegreerd onderzoek van alle drie de omringende afdelingen dienst kan doen. Bij de oplevering zijn tijdelijk de afdelingen 

elektrotechniek, scheikunde en werktuigbouwkunde ondergebracht. Met het oog op de vele nog aan te brengen veranderingen 

was een gebouw nodig met grote flexibiliteit waarin wanden en bordesvloeren eenvoudig kunnen worden aangebracht. 

Bovendien moesten de installaties ook eenvoudig aangepast kunnen worden aan de veranderende eisen. Een groot aantal 

zuurkasten moesten bijvoorbeeld kunnen worden opgesteld en aangesloten zonder ingrijpende verbouwingen. De sterk 

wijzigende indeling en uiteindelijke bestemming van het hallencomplex waren aanleiding om verwarming- en ventilatie

installaties zoveel mogelijk dubbele functies te geven en geschikt te maken om zowel zomers als winters dienst te doen. 
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De drie hallen grenzen aan een gemeenschappelijke tussenbouw die als entree dienst doet en waarin tevens de kantine, 

ketelhuis, hoog- en laagspanningsmimte en andere technische ruimten zijn ondergebracht. 

De hallen zijn afgedekt met vierkanten van 10 bij 10 meter, aan de hoeken opgehangen aan stalen kolommen en met tussen 

de kwadranten doorlopende licht- en mimtestroken. Onder de dakkwadranten zijn zowel hallen mogelijk als één hoog of twee 

hoog ingebouwde vertrekken. De ingebouwde vertrekken zijn als vrij liggende bordesvloeren gemonteerd met daarop mimte 

voor kantoren, tekenzalen en instmctiezaJen en eronder technische mimten en kantoren. Alle inpandige mimten ontvangen 

gelijkmatig daglicht door de lichtstroken, die tevens een continue mimtelijkheid in het uitgestrekte complex realiseren. 

Op de funderingsplaat na is het hele gebouw geprefabriceerd. Het kan inwendig en uitwendig naar behoefte worden 

gewijzigd. Een uiterst flexibel gebouwconcept. 
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1 schroefventdator; naar binnen dringende warmte wordt 
afgevoerd met 7000 m' lucht/uur/moduul 

2 ventilator voor zuurkast ete . 
3 zonwering 
4 stralingsp!afond 
5 zuurkast 
6 ventilator; luchtverwarmer; filter; wisselkleppen; 

demper 
7 als 6, voor inpandige vertrekken 
8 iuchtaanvoer 
9 luchtoverstort-demper 

10 thermostaat-afsluiter (pneumatisch) 

9. Schema van luchlverwanning en venlilatie in wintenoeSland. 10. Schema venlilatie in zomel1Oestand. 

Broo: Quaak, W. (1965), Installali es voor de TH, BOl/w, nr. 42, p. 1536. 
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Afzuigkanaal op zuurkasten. Bron: Quaak, W. (1965), Installaties voor de TH, Bouw, nr. 42, p. 1535. 

Leidingen naar dak en pla fond. In de prefabwand en susbox voor overstorten van ventilatielucht. Bron: Quaak, W. (1965\ Installaties voor de TH, Bouw, nr. 42, 

p. 1536. 

1535 

Legenda: I. luchtbehandelingapparaat, 2. buitenluchtaanzuigkap, 3. luchtaanvoerkanaal, 4. uitblaasrooster randsectie, 5. luchttoevoer gevel vertrek tussenvloer, 6. 

overstort geluiddemper, 7. systeem doorvoering, 8. afzuig dakventilatoren, 9. luchtaanvoerkanaal inpandige vertrekken, 10. laboratoriumtafel, 1 I. zuurkast, 12. 

zuurkastafzuigventilatoT: IJ. warmtereflecterend rolscherm, 14. plafondstralingsverwarming, 15. ontsluiting extra activiteiten, 16. vaste buitenzonwering, 17. 

beweegbare buitenzonwering. Bron: Quaak, W. (1965), Installaties voor de TH, BOIlW, nr. 42, p. 1535. 
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Het hallencomplex exterieur en interieur. Bron: Zijlstra, H. (2006), BOl/weil ill Nederlalld 1940-1970, Con!inl/ï!ei/ + Veranderbaarheid = DUllroaamheid. 

kfedisehe Fael/I/ei! RO/!erdall1. p. 59. 

Interieur hallencomplex. Bron: Embden, S.J. van (1964), Het hallencomplex. BOl/wlamdig Weekblad, nr. 22. p. 308. 
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GEBOUW VOOR CHEMISCHE TECHNOLOGIE TE DRIENERLO (opgeleverd 1968-69) 

door Architectenbureau Van Embden, Choisy, Roorda van Eysinga, Smelt, Wittermans. 

Gebouw voor Chemische Teclmologie SJ. van Embden (1970). Een gebouw met een totale lengte van 375 meter. Bron: Huygen, P. & J. Schonenberg (1997), 

Vormgeven aan de campus, p. 33. 

Gebouw voor Chemische Technologie. Bron: Geest, J. van (1996), SJ vall Embden. p. 149. 

Noordwesthoek en gedeelte van de zuidgevel. Bron: Embden, Choisy, Roorda van Eysinga , Smelt, Wittermans (1969), Gebouw vOor chemische technologie -

Drienerlo. Twente. Bouwkundig Weekblad. nr. 7, p. 162. 
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I. organische chemie. 2. anorganische chemie, 3. chemische analyse, 4. fysische chemie, 5. macromoleculaire chemie, 6. fysische technologie, 7. chemische 

technologie, 8. algemene voorzieningen . 

Begane gronden en hoofdniveau . Bron: Embden, Choisy, Roorda van Eysi nga, Smell, Wittermans (1969), Gebouw voor chemische technologie - Drienerlo. 

Twente. Bouwkundig Weekblad, nr. 7, p. 163 . 

Doorsnede a-a en doorsnede b-b . Bron: Embden, Choisy, Roorda \'an Eysinga, Smelt. Winermans (1969), Gebouw voor chemische technologie - Drienerlo, 

Twente. Bouwkundig Weekblad, nr. 7, p. 163. 
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Deze laagbouwstructuur is in de lengterichting ontwikkeld op het door de reeds aangelegde wegen en vijvers omsloten 

terrein, zoveel mogelijk rekening houdend met de aanwezige bomen. Ter plaatse van de verbinding met het hallencomplex, is 

een gedeelte van de afdeling chemie gehuisvest. 

De bouwstructuur bestaat uit een onderbouw van gewapend beton met een traditionele afbouw (metselwerk en stalen 

kozijnen), waarop een staalskelet met bimbetonnen dakplaten en stalen glasgevels als bovenbouw. Langs de gehele oost-, 

zuid- en westgevel van de laboratoria is een buitenzonwering vool7ien in de vOim van brede, van binnenuit verstelbare 

polyester schoepen. Het inbouwpakket van hulpruimten en dergelijke is ten gevolge van bezuinigingen teruggebracht tot een 

houtvezelplaat met tweezijdig Glasal, waarop een lichte stalen afdekconstructie met Eterniet panelen is bevestigd. Het 

meubilair is door de opdrachtgever zelf bindend voorgeschreven. 

De hal voor technologie bestaat uit een centraal halgedeelte voor hoge opstellingen, waarlangs een circulatie- en 

installatiezone, met in de lengterichting aan beide zijden hulpruimten, laboratoria en werkkamers in drie verdiepingen. De 

constnlctie van deze hal bestaat uit een staalskelet met vloeren van prefabbetonplaten en stalen glasgevels. 

Het project is gefaseerd uitgevoerd. Het eerste gedeelte is op I augustus 1968 in gebruik genomen en de rest in het najaar van 

1969. 

Hal en gang. Bron: Embden , Choisy, Roorda van Eysinga. Smelt, Wittermans (1969), Gebouw voor chemische technologie - Drienerlo, Twente. Bouwkundig 

Weekblad, nr. 7, p. 163 . 
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GEBOUW VOOR ELEKTROTECHNIEK EN FYSICA TE DRIENERLO (1963-196 7) 

door Architectenbureau Van Embden, Choisy, Roorda van Eysinga, Smelt, Wittermans. 

Zuidwestzijde. Zu idoostgevel met isolatietorens. Geveldetail met onderhoudsgalerij langs de gevel. Bron: Embden, Choisy, Roorda van Eysi nga, Smelt, 

Wittermans ( 1969). Gebouw voor Electroteehniek en Fysica - Drienerio. Twente. Bouwkundig Weekblad, nr. 7, pp. 158-160. 

Collegezaal in toren . Interieur laboratoriumruimte . Gang. Bron: Embden, Choi sy. Roorda van Eysinga. Smelt, Wittermans ( 1969), Gebouw VOor Elecrrotechniek 

en Fysica - Drienerlo, Twente. Bouwkundig Weekblad, nr. 7, p. 159. 
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Langsdoorsnede en dwarsdoorsnede. Bron: Embden, Choisy. Roorda van Eysinga, Smelt. Winermans (1969), Gebouw voor Electrotechniek en Fysica

Drienerlo, Twente, Bouwkundig Weekblad. nL 7, p, 159, 
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Het gebouw voor Electrotechniek en Fysica is een gebouw met naar behoeften te wijzigen bestemmingen. Het hoofdlichaam 

bestaat uit een 9 verdiepingen twee-beukig langgerekt volume. Langs de oostgevel strekt op iedere verdieping een 

laboratoriumstrook van 7,5 meter diepte en aan de westzijde een 5 meter diepe kantoorstrook. De liften met trappenhuis en 

toiletten zijn in het midden van de lengte gesitueerd. Op 15 meter van beide uiteinden bevinden zich noodtrappenhuizen met 

verticale sparingen. Om de vereiste flexibiliteit te verkrijgen zijn de installaties en de verticale standleidingen zoveel 

mogelijk buiten het gebouw gesitueerd, omdat op verdiepingen waar geen technisch werk wordt verricht, horizontale 

leidingen achtelwege kunnen blijven. Elke verdieping beschikt om de 40 meter over 4 voedingspunten op de plaats van de 4 

leidingtorens. Van iedere toren vertakken zich de leidingen horizontaal over circa 20 meter langs de borstwering. Het 

gedeelte aan de westgevel nissen de 2 noodtrappenhuizen, heeft als definitieve bestemming kantoorruimte; daarom zijn er 

geen voorzieningen in dit gebied. Het laboratoriumgebouw is geflankeerd aan de westzijde door een toren, bestemd voor 

bijzondere ruimten en storende apparatuur. De bruto verdiepingshoogte is opgevoerd van 4 meter naar 6 meter bruto in de 

laboratoria. De veranderlijke vloerbelasting is opgevoed van 400 naar 1.000 kg/m2. In de voet van deze toren is het ketelhuis 

gesinleerd, om trillingen in het laboratoriumgebouw zoveel mogelijk te verkomen. De koeltorens staan op het dak van deze 

toren. Aan de oostzijde, half in de grond, is de zogenaamde ' bunker' gesitueerd voor trilling- en geluidsgevoeJige 

experimenten. Het gebouw is gefundeerd op een dikke fundatieplaat. Om de vastgestelde opleverdaulm te halen is zoveel 

mogelijk gebruik gemaakt van geprefabriceerde betonelementen. Het systeem bestaat uit cassetten en balken van een 

moduulbreedte van 124 cm en 6 modulen lang. De hoofdbalken dwars op de lange as van het gebouw zijn in het werk gestort 

en zorgen voor een stijve verbinding met de vloerelementen; hierdoor word een doorlopende cassettevloer verkregen met een 

grote stijfheid, die de horizontale krachten over brengt naar 3 stijve punten. De leidingen zijn los gehouden van het 

draagskelet en zijn boven of onder gehangen. De staande leidingen zijn in de torens ondergebracht. Deze torens bestaan uit 

een stalen draagstruculllr, waaraan tevens de leidingen zijn bevestigd. Het is bekleed met polyester sandwichpanelen. Boven 

de horizontale leidingpakketten is een looprooster gelegd voor onderhoud en als vluchtweg. De gevel is in staal uitgevoerd 

met dubbele beglazing. 

'J. Choisy bepaalde de eerste opzet van het gebouw, waarvan het karakter en de siulatie door Van Embden en Van Tijen als 

supervisoren van de TH Twente waren aangegeven. Hagoort nam een belangrijk deel van de uitwerking voor zijn rekening, 

in het bijzonder de stalen gevels. , 48 

Leiding ontwerpteam: J .L.c. Choisy, medewerkende architecten : A. H.goor!, B.H. Daniëls. R.J. Ouëndag. 

4S Oostennan. A. ( 1991). rlrie HagooN. p. 26. 
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Noordgevel en zuidwestgevel. Bron: Embden, Choisy, Roorda van Eysinga, Smelt, Witrennans (1969), Gebouw voor EJectrotechniek en Fysica - Drienerlo, 

Twente. BOl/lvkltndig Weekblad, nr. 7. p. 160. 

Gebouw Electrotechniek en Fysica. Bron: Zijlstra, H. (2006), BoltweIl ill Neder/and /940-1 970. Con/inuï/ei/ + Veranderbaarheid = Duurzaamheid - Medische 

Facltlteil ROl/erdam, p. 56. 

Interieur van het gebouw Electrotechniek en Fysica . Bron: Zijlstra, H. (2006), Bal/wen ill Neder/and /940-/970. COllli/lu;'Iei/ + Veranderbaarheid = 

DUI/rzaamheid - kledische Facl/bei/ Rotlerdam, p. 57. 
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Geveldetaillering (s talen kozijnen met dubbe l glas). Bro n: Ooste rman , A. ( 199 1), A/'ie Hagoon. p.28. 

Traphuis noordgevel. Bron : Oosterman. A. (199 1). A/'ie Hagoorl. p.29. 
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Noordgevel en plattegrond. Bron: Tijen, W. van & Embden, S.J . van. (1964). De derde Technische Hogeschool op Drienerlo Twente, Bouwkundig Weekblad, nr. 

22 . p. 324. Maquette gebouw Electrotechniek en Fysica. Bron: Tijen, W. van & Embden, SJ. van. (1964), De derde Techn ische Hogesc hool op Drienerlo 

Twente. BOI/",lamdig Weekblad. nr. 22, p. 324. 

Artis! impressie van het gebouw Electrotechniek en Fysica. Bron: Tijen, W. van & Embden, S.1. van. (1964), De derde Technische Hogeschool op Drienerlo 

Twente, BOllwlall1dig Weekblad. nr. 22, p. 324. 

Met zijn robuuste construct ie eo lichte. s lank gedetai lleerde stalen puien ligt dit technische geavanceerde gebouw er zelfbewust bij. Het vormt een ruimtelijke 

dominant in het coulisselandschap en is als representant van de gebouwen de gebouwen voor onderwijs en wetenschap geplaatst tegenover het (lage) sociale 

centrum. De toren heeft een belangrijke monumentaliserende en richtinggevende betekenis. 
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SINGAPORE, MASTERPLAN VOOR DE UNIVERSITEIT. Ontworpen vanaf 1967, uitvoering vanaf 1970. 

I.s.m. ir. l.G. Meng. In opdracht van Unesco en van de regering van Singapore. 

§ 

8 strv,!,:, tr(tH,e l ou t, 

por k'I'I9 

Masterplan Universiteit Singapore. Bron: Geest, J. van (1996), s.J. mn Embden , p. 153 . 

Het masterplan was een abstract mimtelijk systeem (op basis van organisatorische overwegingen zoals continuïteit, 

flexibiliteit , uitbreidingsmogelijkheden en inwi sse lbaarheid), gecombineerd met een voorstel voor standaardisatie van enkele 

typen bouwstmcturen en een aantal spelregels. De interpretatie van het plan naar het bouwprogramma was een taak voor de 

lokale architecten. De masterplanner Van Embden bewaakte de planprincipes. 

Ook in Singapore werden de gebouwen verbonden met loopbmggen. Het hoofdniveau vormt een doorgaande route, 

gescheiden van het eronder gelegen autoverkeer. 
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2.4 TYPOLGIE 

Voordat ik inga op het gebouw zelf zal ik het gebouw in de context plaatsen van de gebouwtypologie. Hierbij zijn volgens 

Hielkje Zijlstra49 te onderscheiden: 

Soort: 

Type: 

Typologie: 

Groep van zaken die zich door gemeenschappelijke kenmerken/kwaliteiten onderscheiden. Functioneel 

gericht. 

Geheel van karakteristieken, kenmerken en eigenschappen die gemeen zijn aan een groep, soort, 

waardoor ze zich onderscheiden van andere groepen/soorten. Ruimtelijk gericht. 

Indeling in een aantal soorten binnen welke de individuen een aantal eigenschappen gemeen hebben, 

onafhankelijk van de groep, soort, waartoe zij behoren. 

Onder type wordt niet hetzelfde verstaan als onder typologie. Binnen een typologie worden gebouwen geordend naar een 

aantal gemeenschappelijke overeenkomsten. Er zijn in principe dus verschillende typologieën over één gebouw heen te 

leggen, waarbij de functie meestal één van de ordeningsprincipes is, maar strikt genomen hoeft dat niet. In dit 

afstudeeronderzoek is de functie zelfs ondergeschikt, omdat bij herbes temming de oorspronkelijke functie nu juist verandert. 

Het gebouw 'wordt door herbestemming geschikt gemaakt voor een geheel nieuwe functie. Om te onderzoeken op welke 

wijze E-hoog en E-laag kunnen worden herbestemd, is het van belang om met name de ruimte en de materie van de 

gebouwen te onderzoeken (typologie = ruimte + materie). 

Binnen een gebouwsoort kommen verschillende gebouwtypen voor. Onder gebouwtypen wordt verstaan: de verzameling van 

gebouwen die overeenkomstige eigenschappen bevatten onafhankelijk van de groep (gebouwsoort) waartoe zij behoren. 

Een overzicht van gebouwtypes, zonder dat er sprake is van een ordening naar gebouwsoort of functie van het gebouw is juist 

voor hergebruik of herbestemming van gebouwen interessant. 

Ik beperk mij in dit afstudeeronderzoek tot een typologische vergelijking tussen gebouwen die door Van Embden zijn 

gerealiseerd voorafgaand aan het gebouwencomplex van Elektrotechniek. 

De ervaringen die Van Embden bij deze gebouwen heeft opgedaan, zijn van invloed geweest op de realisatie van het E

complex. Gebouwen gerealiseerd nadien, zoals bijvoorbeeld de gebouwen van de Technische Hogeschool Twente, hebben op 

het ontstaan geen invloed gehad maar zijn weer een direct gevolg van de hier opgedane ervaringen. De opgenomen 

..l9 Zijlstra. H. (2006). Bouwen in Neder/and 1940·} 970. Cominuïteit + Veranderbaarheid = Duurzaamheid 
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gebouwen zijn het resultaat van eerder opgedane kennis en vaardigheid bij het realiseren van diverse vormen van 

utiliteitsbouw, zoals (textiel)fabrieken, kantoorgebouwen en laboratoria. 

Enkele voorbeelden hiervan zijn: uitbreiding Fa. Bendien NV te Almelo (1937); Bendien tweede gedeelte confectiefabriek te 

Emmen (1939); Bouwplan, Fa. A. v. Spaendonck te Tilburg (J 939), Nieuwbouw drukkerij , C. Hesseling te Heemstede 

(1947); Chocolade- en suikerfabriek Olympia te Bandoeng (1949); Kantoorgebouw N.J . Menko NV te Enschede (1950), 

inmiddels gesloopt; industriegebouw te Tilburg (1951); Textielfabriek Beka te Tilburg (1953), inmiddels gesloopt; 

Vlasvezelfabriek Willemse te Etten-Leur (1954); TNO Vertlaboratorium te Rijswijk (1956); TNO Werkplaatsen te Rijswijk 

(J 956); Fabriek voor Standard Electric te Den Haag (1959). 

Deze werken zijn echter destijds niet gepubliceerd in vaktijdschriften, zodat er weinig informatie over te vinden is , of zijn 

reeds gesloopt en dus als zodanig niet meer te bestuderen. De projecten die destijds wel zijn gepubliceerd in vakbladen zijn 

hieronder in een overzicht verwerkt. 

De gebouwen die ik heb bestudeerd zijn de volgende: 

- het bedrijfsbadhuis te Emmen (1952); 

- het dr. 1. Neherlaboratorium te Leidschendam (1950-55); 

- het raadhuis te Veenendaal (1950-1966); 

- het domeinkantoor te Emmeloord (1956-60), en 

- de gebouwen van de Technische Hogeschool te Eindhoven (1956-66). 

Het bedrijfsbadhuis teEmmen is vergeleken met de overige projecten een apart voorbeeld maar het illustreert samen met het 

dr. 1. Neherlaboratorium Van Embdens manier van bouwen begin jaren ' 50. 

Hieronder worden alle gebouwen kort beschreven en met originele afbeeldingen gedocumenteerd. 
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BEDRIJFSBADHUIS TE EMMEN 

door S.J. van Embden (ca. 1952). In opdracht van Bendien's Confectiefabrieken N.V. te Almelo. 

Wesigevel bedrijfsbadhuis. Bron: Embden, S.J. van. (1952). Bedrijfsbadhuis te Emmen. BOl/lV. pp. 854. 

Layoul Bendien's Confecliefabriek Ie Emmen. Bron : Embden, S.J. van. (1952). Bedrijfsbadhuis Ie Emmen. BOl/w. pp. 854. 

Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van Bendien's Confectiefabrieken N.V. te Almelo, heeft de directie aan het 

personeel van haar bedrijf te Emmen een badhuis aangeboden. Er zijn dertig douchecellen, waarvan telkens één 'band' 

meisjes gebmik kan maken. De badtijd bedraagt 30 minuten. 

De plattegrond is zodanig ontwikkeld dat bediening en toezicht tot het uiterste zijn geconcentreerd. De 30 cellen en de 2 wc's 

zijn als een krans gelegd rondom een centrale hal, die via een voorportaal wordt betreden. In het centmm van de hal is de 

plaats voor de badmeester, die van zijn standplaats de gehele inrichting en alle celdeuren kan overzien en tegelijk de ingang 

en de uitgang onder controle heeft . Hij bedient de watervoorziening, die door de gebmikers in de badcellen individueel kan 

worden bijgeregeld. Ook bedient hij centraal het systeem van sproeiers dat wanden en vloeren van de cellen na gebmik moet 

schoonspuiten. In zijn standplaats bevindt zich ook de toegang tot de kelder waarin de warm-waterinstallatie is opgesteld. 

Alle onder de cellen gelegen leidingen zijn vanuit de kelder onmiddellijk bereikbaar. 
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Plattegronden: kelder en begane grond. Bron : Embden, SJ. van. (1952), Bedrijfsbadhuis Ie Emmen. Bouw, pp. 854. 

Inlerieur cenlrale hal. Bron: Embden. SJ. van. (1952), Bedrijfsbadhuis Ie Emmen. BouH'. pp. 855. 

Alle wanden, zowel in de hal als in de cellen, zijn tot deurhoogte betegeld met eenvoudige tegels en daarboven afgewerkt met 

fijn schuurwerk. De badcellen hebben terrazzoplinten met holle hoek. De vloer is in de cel betegeld met Uzeraarden tegels en 

in de kleedgedeelten van de badcellen met geribde rode dubbel-hardgebakken tegels. De douchegedeelten hebben een bodem 

van terrazzo. Rondom de centrale commandopost bevindt zich een ronde bank voor evenulele wachtende. 

De toegang heeft dubbele buiten- en tochtdeuren. Door de centrale hal hoger op te trekken dan de cellenkrans en het boven de 

cellen komende gedeelte van de halwaden ujt te voeren in glazen bouwstenen, werd overvloedig daglicht in de hal verkregen 

met behoud van een voor die tijd uitstekende warmte-isolatie. 

Ter wille van deze zelfde isolatie, en ter voorkoming van condensatie hebben alle celramen dubbel glas. Buitenlucht wordt 

afgezogen door een rooster boven de hoofdingang en ('S winters na verwarming) ingeblazen in de hal. Boven het voorportaal 

is daartoe voorzien van een mimte voor een ventilator en een heater. 
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De bestoomde lucht wordt in de cellen zelf afgezogen via een hooggelegen rondgaand kanaal , met afzuigopeningen in elke 

cel. Deze lucht wordt bovendaks uitgeblazen aan de achterzijde van het gebouw. Voor een goede luchtcirculatie zijn de cellen 

vrij gehouden van de vloer. Ter verder vermijding van condensatie en ter ondersteuning van de luchtverwarming zijn gladde 

verwarmingsbuizen aangebracht, rondgaande onder de glas-steenvlakken van het bovendeel van de centrale hal en onder de 

reeks van (hooggeplaatste) badcelraampjes. 

Het was de bedoeling, dat ook de bevolking van Emmen en met name de schooljeugd van het badhuis gebruik zou kunnen 

maken buiten de voor fabriekspersoneel te reserveren tijden. 

Aannemer: Benus en Meyering, Stadskanaal. 

Advies installaties: Adviesbureau P.W. Deerns, Den Haag. 

Sanitair en venvarmingsinstallaties: Fa. G. W. van Keulen, Amersfoort. 

D 

Douchecel. Bron: Embden. SJ. van. (1952). Bedrij fsbadhuis te Emmen. Bouw, pp. 855. 
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DR. l. NEHERLABORATORIUM TE LEIDSCHENDAM 

door S.J. van Embden, ontwerp 1950, opgeleverd 1955. In opdracht van de PTT. 

I r-
I/ 

Dr. L. Neherlaboratorium, luchtfoto uit 1964. Bron: Afb. Internet. 

I. directie, collegezaal. kantine .: 2. toren; 3. laboratoriumhal; 4. werkplaats; 5. akoestisch laboratorium; 6. tTansformator station; 7. portiersloge en woning; 8. 

rijwielberging en carport; 9. dienstwoningen. 

De definitieve lay-out. Bron: Embden. S.J. van (1956). Or. Neherlaboratorium te Leidschendam. BOllw, nr. 11, p. 936. 

Projectteam: S.J. vaD Embden, dhr. Buma, dhr Van der Hom, dhr. Van Dorsser, dhr. De Wit en dhr. Kleinhuis. 

Interieurs: toevr. A.W. Vermey en dhr. De Moor. Kunsttoepassingen : G. van Remmen. T. van der Nahmer, L.O. Wenckebach, A. Rovers. C. Fransen-Heslenned, 

R. Rooyackers, J.G. Rab-Van Riemsdijk. T. Kelder en G. Rueb. 

De grootste rijkdom is de behandeling van het materiaal beton. Van Embden liet het beton glad afwerken, wisselde dat af met 

gehamerde ruwe stukken ofmet paneeltjes waarin rode kleurstoffen waren verwerkt. Volgens auteur D. Roosenburg is Van 

Embden de strijd aangegaan met het beton en architect Wessel de Jonge om~chrijft het Neherlaboratorium als een gebouw, 

' dat een eerbetoon aan beton genoemd zou kunnen worden'. 50 

~ Roosenburg, D. (1956). Strijd mCI het beton. cen beschouwing over hel Dr. Neher lab. 8 0((w. nr. J I. pp. 940-944. 
Aimee. B. de. J. Coenen. M . KlLipel'S & W. RÖlÎng (2004). Gesloopt gered bedreigd omgo(l/l me/naoorlogse botnvktmsl. p. 108. 
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Volgens Hugh Maaskant is het Dr. Neherlaboratorium een realisatie van een typische opgave van die tijd.'] 

' Iedere tijd heeft zijn eigen monumenten, de middeleeuwen haar burchten, de gotiek haar kathedralen en de renaissance haar 

paleizen. In deze periode zijn ook andere bouwwerken tot stand gekomen, maar voor het nageslacht spreken de kunstwerken, 

waarin de geest van de tijd tot uitdrukking gekomen is, het sterkst. Ik vraag mij wel eens af aan welke bouwwerken het 

nageslacht ons zal herkennen. Wat zullen onze monumenten zijn: onze tuinsteden, onze fabrieken, onze scholen en 

oudenvandagen-centra? Het is het gevoel voor sociale rechtvaardigheid en de stormachtige ontwikkeling van ons technisch 

kunnen, die de verschijningsvorm van onze tijd bepalen en als zodanig moet men een bouwwerk als het onderhavige dan ook 

zien. ,52 

Als hoogtepunt ziet Maaskant de entreehal waar volgens hem, men het sterkste voelt welke mogelijkheden onze moderne 

bouwtechniek geeft voor nlimtevorming. 

'De architectuur is niet baanbrekend, maar meer een knappe samenvatting van wat bestaand is, dan een profetie op wat de 

toekomst zal openbaren. Wel richtinggevend is de wijze waarop men hier het vraagstuk, het scheppen van een complex voor 

wetenschappelijk werk met bijbehorende elementen, zoals de binnenplaatsen, de toegepaste kunst enz., gehanteerd heeft. 

Hiervoor alle hulde. ,53 

Begane grond en verdieping. Bron: Embden, SJ. van (1956), Dr. Neherlaboralorium Ie Leidschendam. BOllw, nr. 11, p. 937. 

51 MaaskanI. H.A. (1956). Dr. Nchcr Laboratorium vc\n de r .T.T. te Leidschendam. Forum. p. 211. 
52 MaaskanI. H.A. (1956). Or. Nchcr Laboratorium van d~ r .T.T. te Leidschendam, Forum. p. 211. 
53 Maaskanl. H.A. (1956). Dr. Nchcr Lnboratorillm van de r .T.T. le Leidschendam. Forwn. p. 213. 
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Plattegronden en doorsneden. Bron: Embden, S.J. van ( 1956), Dr. Neheriaboratorium te Leidschendam. BOIlI". nr. IJ , p. 938. 

Experimenteenoren, oostzijde. Bron: Embden. SJ. van. (1956), Dr.Neher lab .. Bouwkundig Weekblad, nr. 35-36, p. 377. 
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Het dr. Neherlaboratorium te Leidschendam is het eerste bouwwerk voor de PTT geweest, waarvan het ontwerp niet aan de 

Rijksgebouwendienst, maar aan een particulier architect werd gegund. 

De drie halten zijn in een U-vorm gelegd, de werkplaatshal in het midden en het directiegebouw in het centrum. De 

gebouwen zijn onderling verbonden door gangen, galerijen en loopbruggen. 

De hallen zijn geheel uitgevoerd in gewapend beton met een lichtstraat in de lengterichting. Als moduul is een maat van 4 

meter aangehouden. 

De hallen geven door de rij van steunpunten in het midden de indruk van een sterke gedeeldheid. Dit is met opzet zo gedaan, 

omdat de meer experimentele ruimten van de hal zo direct contact hebben met de werkruimten ernaast op de begane grond en 

op de verdieping. 

Bij het gehele gebouw is de normalisatie van onderdelen rigoureus doorgevoerd. Het benodigde aantal was zo groot dat het 

niet noodzakelijk was om in de handel verkrijgbare elementen toe te passen. 

De buitenwanden van de hallen bestaan uit borstweringen van licht gezandstraalde schokbetonplaten met stalen ramen in een 

schokbetonnen omranding. De grote hal is in units ingedeeld door middel van demontabele, 2 meter hoge glaswanden en 

demontabele kastengroepen. Dezelfde glaswandelementen werden uit psychologische overwegingen ook toegepast om de 

werkruimten op de begane grond af te scheiden van de eigenlijke hal. De medewerkers behouden in deze werkruimten 

visueel contact. 

In elk laboratorium vormt het beloop van de leidingen die in de werkruimten benodigd zijn een probleem. Gekozen is voor 

leidingkokers aan de binnenzijde van de borstweringen met ten dele afneembare panelen. Een zelfde uitvoering van 

leidingkokers, die de units in de hallen bedienen, is aangebracht in de lengterichting en in het midden van de hallen. 

Het hoofdgebouw heeft een hoge portiek of peristyle gekregen als gevolg van de in het programma opgenomen eis om de 

cokes voor de c.v. rechtstreeks uit de mijn te kunnen aanvoeren met behulp van lossende containers. De vrachtwagens 

moesten boven de bunkers kunnen rijden, wat heeft geleid tot een grote verwarmingskelderlkolenberging. In de kelder 

moesten dientengevolge alle elementen uit het programma worden ondergebracht die door hun gewicht de grote opdrijvende 

kracht zouden kunnen compenseren die het grondwater uitoefent op de kelder van 15 bij 39 meter, met een diepte van 5,75 

meter onder het maaiveld. In de directiegang is de nagalm weggenomen door toepassing van geluidabsorberende 

geprofileerde lambriseringen van teakhouten latjes. De toren is bestemd voor een hoge opstelling van instrumenten; een 

element dat in een laat stadium aan het programma werd toegevoegd. De toren is gefundeerd op betonpalen; de rest van het 

gebouw is gefundeerd op staal. Verwarming en ventilatie zijn gecombineerd tot één systeem, waarbij de aan- en afvoer van 

de lucht gaat door gaatjes van het akoestisch plafond, dat is samengesteld uit geperforeerde gipstegels. 
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Bovenaanzicht binnenhoven. Bron : Embden. SJ. van. (1956), DLNeher lab .. Bouwkundig Weekblad. nL 35-36, p. 387. 

Eerste binnenhor. Bron: Embdell . SJ. van. (1956), DLNeher lab .. Bouwkundig Weekblad, I1L 35-36. p. 380. 
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Centraalgebouw met hoofdingang. Bron: Embden, SJ. van. (1956), Dr.Neher lab .. BOllwkllndig Weekblad. nr. 35-36, p. 381. 

Aanzicht uit het westen. Bron: Embden, SJ. van. (1956), Dr.Neher lab .. Bouwkundig Weekblad, nr. 35-36, p. 377. 

Interieur kantine. Bron: Embden, S.l van (1956). Dr. Neherlaboratorium te Leidschendam. BOII"'. nr. 11, p. 942. 

Interieur bibliotheek.. Bron: Embden, SJ. van (1956), Dr. Neherlaboratorium te Leidschendam. BOIIW, nr. 11 , p. 942. 
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Gang directieverdieping, sClllpnlUr Toon Kelder. Bron: Roosenburg, O. (1956), Strijd met het beton, een beschouwing over het Or. Neher lab. BOIIW, nr. I I, p. 

941. Expositieruimte. Bron: Embden. S.J. van. (1956). Or.Neher lab .. Bouwk/Uldig Weekblad. nr. 35-36. p. 386. 

Jogangshal. Bron: Embden. SJ. van. (1956), Or.Neher lab .. Bouwkllndig Weekblad, nr. 35-36, p. 381 . 

Jngangshal. Bron: Kuipers, M. (2002), Toonbeelden I"On de wederopbollw. p. 120. 

Gevel ingangshal. Bron: Geest, J. van (1996), s.J. \'a/1 EmMen. p. 88. 
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Overzicht van de bouwkosten van diverse spantconstructies. Bron: Roosenburg, D. (1956), Strijd met het beton, een beschouwing over het Or. Neher lab. Bouw. 
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Toegepas t constnJctiesysteem van de grote hallen. Bro n: Embden , SJ . van. (1956), Dr.Neher lab .. Bouwkundig Weekblad, nr. 35-36, p. 379. 

Interieur laboratoriumhal. Bron: Roosenburg. D. (1956). Strijd met bet beton, een beschouwing over het Or. Neher lab. BO/lw, nr. 11, p. 943. 
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Het eers.te bouwprogramma 
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Definitieve loy ·out 

Het eerste bouwprogramma. Bron: Embden, SJ. van. (1956), Or.Neher lab .. Bouwkundig Weekblod, nr. 35-36. p. 378. 

Definitieve lay-out. Bron: Embden. SJ. van. (1956), Or.Neher lab. Bouwkundig fVeekblcui, nr. 35-36, p. 378. 

Onderzochte situaties en groeperingen der onderdelen. Bron : Embden , S.J. van (1956), Or. Neherlaboratorium te Leidschendam. Bouw. nr. 11 , p. 936. 

Exterieurdelail (gehoorzaal en toren). Bronzen beeld van C. Franzen-Hes lenfe ld : jagende Diana. Bron: Embden. SJ. van (1956), Or. Neherlaboratorium Ie 

Leidschendam. BouII', nr. 11, p. 935. 
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Reclame. Bron: Embden. SJ. van. (1956). Dr.Neher lab .. Bouwkundig Weekblad. nr. 35-36, p. 371. 

Dr. Neherlaboratorium. Bron: Kuipers. M. (2002), Toonbeelden vol1 de wederopbouw. p. 120. 
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HET KANTOOR VOOR DE DOMEINEN TE EMMElOORD 

door S.J . van Embden, ontwerp 1956, opgeleverd 1959. 

11 .' -I ~ '. 
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Zuid- en oostgevel. Bron : Embden. SJ, van (1961). Het Domeinkantoor Emmeloord. Bouwkundig Weekblad, nr. 24. p. 484 . 
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I. Domeinkantoor; 2. Laodbouwhuis; 3. N.A.K.-gebouw; 4. Slichting" ' t Voorhuys" (café, reslaurant, hotel); 5. Gemeentelijk Arbeidsbureau en 

belaslingkantoor; 6. Autobusstation; 7. Poldertoren . 

Situalie, kaart noord gerichl. Bron: Embden, SJ. van ( 1961 ), Hel Domeinkanloor Emmeloord . Bouwkundig Weekblad. nr. 24 , p. 484 . 

4 5 

Doorsneden. Bron: Embdell. SJ. van (1961), Het Domeinkanroor Emmeloord. Bouwkundig Weekblad, nr. 24. p. 486. 
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6, Souterain: 7. Begane grond; 8. Eerste verdiepi ng; 9. Tweede verdieping. 

Bron: Embde n, SJ . van (1961), Het Domeinkantoor Emmeloord. Bouwkundig Weekblad, nr. 24, pp. 486-487. 
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Noord- en wes!gevel. Bron: Bijls!ra. R. (1962), Nederlandse bOlllVkllnslna /900. p. 170. 

West- en zuidgevel. Bron: Embden. SJ. van (1961), Het DomeinkanIOor Emrneloord. Bouwkundig Weekblad, nr. 24. p. 485. 

Het domeinkantoor huisvest de dienst die de gronde en de gebouwen in de polder beheert voor de Staat en zodoende optreedt 

als pachtheer tegenover de boeren. 

Het programma omvat een aantal nOlmale kantoren met de gebruikelijk faciliteiten . Het project ligt op de noordwesthoek van 

de Deel, het grote centrale plein van Emmeloord. Op dit plein stond reeds de poldertoren. Verder kwam het gebouw in één rij 

te staan met het "Voorhuys" (landbouwbeurs, theaterzaal en bioscoop, hotel , café en restaurant in één) en een tweetal 

landbouwadministratiegebouwen. Achter, noordelijk van de bouwplaats, was in aanbouw de combinatie van het 

Arbeidsbureau en het gebouw voor de Ontvanger der Belastingen. De bebouwing rond de deel (west, noord en oost), bestaat 

uit eengezins rijenhuizen, de zuidzijde is open naar de vaart. 

Deze stedenbouwkundige context maakte dat de voor een kantoor gebruikelijke lineaire bouwvorm met gang in het midden 

hier onuitvoerbaar en ook ongewenst leek. Onuitvoerbaar door gebrek aan ruimte. Ongewenst omdat en de grote maten van 

de wat onbepaalde Deel en het geweld van de Poldertoren op de hoek een forse massa verlangden . Bovendien vroegen de 

twee reeds aanwezige parallelle gebouwen van de landbouwadministratiegebouwen bepaald niet om een nog veder 

doorzetten van de reeks van gebouwen met dezelfde hoofdvorm, aldus de ontwerper Van Embden. Mede uit 

stedenbouwkundige overwegingen werd een kwadratisch grondvorm aanvaard, met een centrale hal. 

Uit financiële berekeningen bleek ook dat de grondvorm, het kwadraat, een gunstige verhouding heeft tussen oppervlak en 

omtrek. De daaruit ontstane centrale hal is bovendien bruikbaar voor vele doeleinden. 
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Het plan omvat 4 lagen, waarvan I souterrain (archief, rijwielberging, e.v., enzovoorts). Op de verhoogde begane grond en de 

eerste verdieping liggen de door het publiek meest bezochte kantoren, op de t\.veede verdieping de overige kantoren. 

De aanvankelijk voorziene, door 2 verdiepingen lopende vergaderzaal (met publieke tribune) heeft het plan in grote mate 

bepaald: dubbele traveediepte aan de voorzijde en een groot "b lok" in het interieur, waarop de hal zich oriënteert. Door het 

uitvallen van dit programma-element op een ogenblik waarop een gewijzigd plan niet meer kon worden gemaakt, heeft het 

ont\.verp voor een belangrijk deel zijn zin verloren. Door het plaatsen van de verdiepingsvloer en het plaatsen van 

binnenwanden is weliswaar voldaan aan het nieuwe programma, maar eigenlijk heeft dit een verbouwing opgeleverd. 

Als moduulmaat werd 1,50 meter gekozen; voor de kolomafstand 4,5 meter. Het skelet is van gewapend beton, met ronde, in 

kartonnen kokers gestorte kolommen. De gevel bestaat uit z ichtbaar gelaten verlijmde, blan.k teakhouten stijlen, waartussen 

stalen ramen met borstweringpanelen bezet met normaal draadglas, waarachter procel-platen , waarvan het Etemit-oppervlak 

achter het glas onbehandeld is gelaten. 

De centrale hal is afgedekt met een houten schaaldak (Nemaho), aan de onderzijde afgewerkt met een akoestisch absorberend 

plafond met teakstroken. 

Alle vloeren zijn afgewerkt met linoleum, behalve de halvloer die belegd is met eenvoudige tegelmateriaal, waarmee een 

enigszins gestileerde kaart van de Noordoostpolder is afgebeeld. 

VaD Embden was de ontwerper, de algemene leiding in de uitvoeringsfase lag bij een van zijn medewerkers, te weten dhr. J. de Wit. 

Van links naar rechts: zuid- en oostgevels van het domeingebouw, Landbouwhuis en N.A.K. Bron: Embden, SJ. van ( 196 1), Het Domeinkantoor Emmeloord. 

Bouwkundig Weekblad. nr. 24, pp. 488-489. 
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Hoofdingang. Bron: Embden, SJ. van (1961), Het Domeinkantoor Emmeloord. Bouwkundig Weekblad, nr. 24, p. 486. 

De hal met portiersloge. Bron: Embden, S.J. van (1961), Het Domeinkantoor Emmeloord. Bouwkundig Weekblad. nr. 24. p. 487. 

De hal naar de hoofdingang gezien. Bron: Embden, S.J. van (1961), Het Domeinkantoor Emmeloord. Bouwkundig Weekblad, nr. 24, p. 488. 
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RAADHUIS VEENENDAAL 

door Architectenbureau Van Embden, Choisy, Roorda van Eysinga, Smelt, Wittermans. 

ontwerp 1950, opgeleverd 1966. 
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Noordwest- en zuidwestgevel. Bron: Geest, J. van (1996), SJ van ElI1bden. p. 52. 

Situatie. Bron: Embden. SJ. van (1968), Raadhuis Veenendaal. BOllwlall1dig Weekblad. 1lT. 25. p. 412. 
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Situatie. Bron: Embden. SJ. van (1969), Raadhuis Veenendaal. Bom". nr. 29/30, p. 1190. 
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Plattegronden . Bron: Embden, SJ. van (1968). Raadhuis Veenendaal. Bouwkundig Weekblad. nr. 25, p. 414 . 
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Noordwestgevel. ZuidweslgeveL 

10. langsdoorsnede J . 
11. dwarsdoorsnede 

12. vide hal 

Langsdoorsnede en dwarsdoorsnede. 

Bron: Embden. SJ. van (1968), Raadhuis VeenendaaL Bouwkundig Weekblad, nr. 25, pp. 413-415. 
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De eerste opdracht voor dit gebouw aan Van Embden dateert van 1950, een jaar waarin de Nederlandse bouwwereld nog 

zwaar gebukt ging onder de vele naoorlogse beperkingen: met name onder de eis tot maximale vermijding van te importeren 

materialen. 

Toch vertoonde het ontwerp uit 1950 al wel de voornaamste karakteristieken van de definitieve welke gereed kwam in 1966. 

Een eenvoudig bouwlichaam, één gemeenschappelijke ingang zowel voor dagelijkse als voor officiële en voor feestelijke 

bezoeken, één gemeenschappelijke werknlirnte met doorgaande balie voor de drukst bezochte secretarieafdelingen. Deze 

antipretentieuze en antirepresentatieve opzet was geheel in overeenstemming met de geest van de bevolking van Veenendaal. 

Het wat robuuste karakter van de industrieplaats is ook een overweging is geweest bij het vormen van een enkelvoudig 

bouwvolume. 

Constructief is het gebouw bedacht als een uniform; voor alle inwendige ruimten zichtbaar doorgevoerd betonskelet 

(samengesteld uit ronde kolommen en cassettenvloeren), omhuld met een vliesgevel, samengesteld uit hardhouten stijlen, 

glas en eterniet. Er is een in de gevelstruchlur opgenomen uitwendige zonwering ontwikkeld van hardhout. 

De uniforme behandeling van de constructie laat evenhleellater nodig blijkende herindelingen van het gebouw zonder veel 

bezwaar mogelijk en voor eventuele uitbreidingen aan de achterzijde zou kunnen worden aangesloten op het 

hoofdtrappenhuis. 

Medewerkers voor het ontwerp waren: ir. E. Erona!, GJ .J. Manens en ir. A. Pols en voor de inrichting J. Stienstra. 

Ingenieursbureau ir. A. Aronsohn, voor de installaties Adviesbureau P.W. Deems N.V. 

Hoofdaannemer: Fa. H.l. Boers en Zn. Te Veenendaal. 

Kijkje in de leeskamer vanuit de hal op de tweede verdieping. Bron: Embden. SJ. van (1969), Raadhuis Veenendaal. BO/lII', nr. 29/30, p.1193. 

96 



Zitjes chefkamer. Bron: Embden, SJ. van (1968), Raadhuis Veenendaal. Bouwkundig Weekblad. nr. 25. p. 416. 

Raadzaal. Bron: Embden, S.J . van (1968), Raadhuis Veenendaal. Bouwkundig Weekblad, nr. 25. p. 416. 

Detail van het plafond in de raadzaal. Bron: Embden. SJ. van (1969), Raadhuis Veenendaal. BOllw. nr. 29/30. p.1195. 

Constructie caseltenvloeren. Bron: Embden, SJ. van (1969). Raadhuis Veenendaal. BOl/w, nr. 29/30, pp.1194-1195. 
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Weslhoek. Bron: Embden, SJ. van (1968), Raadhuis Veenendaal. Bouwkundig Weekblad. nr. 25, p. 413. 

Gevelfragmenl. Bron: Geesl, 1. van (1996). s.J. "on Embden. p. 52. 

Vide hal. Bron: Embden, SJ. van (1968), Raadhuis Veenendaal. BOl/wkundig Weekblad, nr. 25, p. 415 . 
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Geveldelails. Bron: Embden. SJ. van (1968). Raadhuis Veenendaal. BOl/II'kundig Weekblad. nr. 25, p. 417 . 

De Toren. Bron : Embden. SJ. van ( 1969), Raadhuis Veenendaal. BOl/w. nr. 29/30, p.1191. 
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DE GEBOUWEN VAN DE TECHNISCHE HOGESCHOOL EINDHOVEN (T.H.E.) 

door S.J. van Embden, J.l.C. Choisy en H.G. Smelt. 

Eerste bouwronde, ontwerp vanaf 1954, uitvoering vanaf 1956 tot 1966. 

In onderstaand tekening/schema wordt getoond zoals de gebouwen daadwerkelijk tot stand zijn gekomen na realisatie van de 

eerste bouwronde. 

Gebouwenschema. 

Bron: Embden. SJ. van & K. Posthumus (1964), De Technische Hogeschool Eindhoven. Overdruk uit Weekblad 'De Ingenieur', nTS. 29/30. p. 9. 

De opdracht voor de T.H.E. bestond voor het bureau Van Embden uit verschillende opdrachten: het masterplan, de 

verbindingsbruggen en de afzonderlijke gebouwen. Uiteindelijk werden op het terrein 3 hoge gebouwen en 7 lage gebouwen 

gesitueerd die met een stelsel van loopbruggen op 4,8 meter boven het maaiveld met elkaar verbonden zijn. Ten gevolge van 

een rigoureus doorgevoerde normalisatie van alle bouwkundige onderdelen is voor alle gebouwen van de eerste bouwronde 

een moduulmaat van 1,24 meter afgesproken. Alle overige maten zouden worden afgestemd op een veelvoud van deze maat. 
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Centraal geplaatst is het Hoofdgebouw, waarvan de lange strook de bovenbouw betekent en het bredere gedeelte in het 

midden de onderbouw. Links daarvan is het Auditorium. Boven aan de noordzijde, ligt de groep voor Elektrotechniek, 

bestaande uit een hoogbouw, een hal en een hoogspanningsgedeelte. De elektromotorenhalligt geheel links. In het midden is 

de afdeling Werktuigbouwkunde in een grote hal ondergebracht; de rest van Werktuigbouwkunde bevond zich aanvankelijk 

in het Hoofdgebouw. Aan de zuidkant ligt de groep voor Scheikunde (Technologie). Twee technologische hallen, een 

speciaal laboratorium voor gevaarlijke experimenten (Gaslab), een hoogbouw en links een propedeusegebouw (T-Iaag). 

1. hoofdgebouw 
2. e lektrotechn i ek 

3. technologie 

4. ha I voor werktu ig bouwkunde 
5. landbouwlaborator i urn 

6. ketelhuis 
0 7 chemische en fysische techniek I 

8. collegezalen 

Luchtbruggen en de groep Scheikunde mei op de voorgrond de tijdelijke fietsenstallingen. Bron: Geest, J. van (1996). SJ van Embden. p. 142. 

Auditorium, Hoofdgebouwen E-hoog. Bron: Bakker, J.J.M. & J.F.M. van Dongen (1967). Tijdopllame. De Technische Hogeschool Eindhovel1 1956-1966. p. 

117. 
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Luchtfoto Technische Hogeschool Eindhoven (foto ca. 1964). Bron: Embden. SJ. van & K. Posthumus (1964), De Technische Hogeschool Eindhoven. Overdruk 

uit Weekblad 'De Ingenieur'. nrs. 29/30. p. 2. 

Het totale complex gezien vanuit het westen. Links op de voorgrond het Auditorium; in het midden het Hoofdgebouw; daar achter de gebouwen E-Iaag en E

hoog; geheel rechts T-hoog en T-laag. Bron: Bakker. U.M. & J.F.M. van Dongen (1967), Tijdopname, De Technische Hogeschool Eindhol'en /956-/966. p. 
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In de onderstaande bebouwingssc hema 's van het totale complex, zijn de verkeersruimten in het donker aangegeven. Op de 

begane grond zijn de verkeersruimten per gebouw gescheiden. De eerste verdieping, het hoofdniveall , heeft een 

samenhangend verkeerssysteem dat het verkeer met voertuigen op het terrein vrij kruist via een aantal loopbruggen. Zo is 

eigenlijk één grote gebollwstructuur ontstaan. 'Behalve het grote voordeel dat men binnenshuis over komen kan, is er ook een 

grote mate van veiligheid ontstaan. ,54 
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Verdieping - Hoofdniveau . Bron: Geest, J. van (1996), SJ. van Embden. p. 143. 

~~ Embdeo. S..I . van & K. Poslhumus (1964). De Technische Hogeschool Eindhoven. Overdmk uil \V~ekblad 'De Ingenieur'. nf'S. 29/30. p. 10. 
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Begane grond. 

Bron : Embden, SJ. van & K, Posthumus (1964), De Technische Hogeschool Eindhoven. Overdruk uit Weekblad 'De Ingeniellr', nrs. 29/30, p. 10. 

103 



HOOFDGEBOUW TECHNISCHE HOGESCHOOL EINDHOVEN 

De bovenbouw van het hoofdgebouw was aanvankelijk bedoeld voor de huisvesting van de afdeling Algemene 

Wetenschappen. In het stadium dat de ontwerpers 1000 studenten moesten projecteren, was de bovenbouw als eerste aanloop 

gedacht als huisvesting van bovendien de afdelingen Chemie en Elektrotechniek. Er moest een verdiepingsgebouw worden 

ontworpen dat plaats bood aan zeer uiteenlopende functies, grote laboratoria, kleinere werknlimten, kabinetten, enzovoorts, 

en dat tevens de mogelijkheid van een latere radicale bestemmingswijziging zou moeten kunnen bieden . 

' Wij hebben daarvoor - na enig zoeken - een oplossing gekozen, die in zekere zin identiek is aan die welke men in een 

normale fabriekshal op de begane grond heeft, namelijk een ntimte waarin op halve hoogte tussen vloeren zijn ingebouwd, 

met galerijen, enzovoorts. Dit principe is min of meer maatgevend geworden voor de totaliteit van het interieur van dit gehele 

complex. Er is hierdoor naar onze mening niet alleen een veel bruikbaarder gebouw ten aanzien van het traditionele systeem 

verkregen dat zich ook in de toekomst veel gemakkelijker laat aanpassen aan zich gewijzigde omstandigheden, maar 

bovendien een belangrijk goedkoper bouwwerk. , 55 De interne flexibiliteit heeft zijn grenzen. Het (ver)plaatsen van wanden 

en vloeren blijft een grote operatie. ' Ik herhaal nadrukkelijk dat zelfs bij dit gebouw, dat speciaal voor een dergelijke ingreep 

toch altijd een grotere operatie is, waarvan - als wij het globaal becijferen - de kosten ongeveer de helft, misschien iets 

minder, bedragen van die van een nieuwbouw. Ik meen echter ook dat een besparing van 50 % toch altijd nog wel de moeite 

waard is om er zeer veel voor over te hebben. ,56 De kosten zijn de helft ten opzichte van de stichtingskosten. 

Zuidgevel Hoofdgebouw (foto ca. 1965) . Bron: Embden , S.J . van & J.L.c. Choisy (1965). Technische Hogeschoo l te Eindhoven. BOl/IV, nr. 7. p. 2 12. 

Dwarsdoorsnede Hoofdgebouw. Bron: Embden, S.J . van & K. Posthumus ( 1964), De Technische Hogeschool Eindhoven. Overdmk uit Weekblad 'De 

Ingenieur' . nrs. 29/30, p. 12. 

Hoo fd gebouw tijdens de bouw. Bron: Bakker, U .M. en J.F.M. van Dongen ( 1967), Tijdopname. De Technische Hogeschool Eindhoven / 956-/966. pp. 96-97. 

~~ Embden, SJ. van & K. Posth umus ( 1964). Oe TechnÎsche Hogeschool Eindhoven. Overdruk uit Weekblad 'De Ingenieur', nrs. 29/30. p. IJ . 
~6 Embden. SJ . van & K. Pos thllnlUS ( 1964). De TechnÎsche Hog~school Eindhoven. O\'~rdruk uit W~ekblad 'De Ingenieur' . nrs . 29130. p. 12. 
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Bovenstaande figuur geeft een doorsnede van het totale hoofdgebouw zoals gerealiseerd, de onderbouw die deze dwars 

doorkruist, de kelders, de zware draagvloer voor de bovenbouw en daar boven de 5 hoofdverdiepingen (of de 10 halve 

verdiepingen) met dakopbouw. De hoofdvloeren zijn in gewapend beton uitgevoerd. De tussenvloeren zijn en een 

staalconstructie uitgevoerd, evenals de onderbouw. 

'Persoonlijk beschouw ik de keuze van de constructie als een van de meest wezenlijk expressiemiddelen van de architectuur. 

Men kan natuurlijk - bij een vergelijkende berekening - een kostenverschil vinden, gewoonlijk niet zo heel hoog, tussen een 

betonconstructie en een staalconstructie, maar een gebouw in beton geconstrueerd heeft naar mijn mening een fundamenteel 

andere architectonische expressie dan een gebouw in staal geconstrueerd. En ik meen dus dat bij de eerste architectonische 

benadering van de opgave, de keuze van de constructie een van de meest beslissende keuzen is die men ten aanzien van de 

vormgeving kan doen. ,57 

De leeszaal van de cenlrale bibliotheek in het Hoordgebouw (roto ca. J 965). Bron: Embden, S.l van & J.L.c. Choisy (1965), Technische Hogeschool te 

Eindhoven. BOl/IV, nr. 7, p. 220. 

Interieur begane grond Hoordgebouw ([010 ca. 1965). Bron: Geest, J. van (1996), s.J. vall Embden. p. 145. 

'Wij hebben echter wel getracht, de aankomende student ervan te doordringen dat het geestelijke voedsel en het materiele 

voedsel in zekere zin parallelle zaken zijn. U vindt dan recht boven de uitleenbibliotheek de kantine. Het is dus zo dat waar 

beneden een boek wordt overgereikt, boven een kopje koffie op precies dezelfde wijze verstrekt wordt, behalve dan dat het 

boek nog gratis is en er voor het kopje koffie moet worden betaald. ,58 

H Embdcn. S.J , van & K. Posthumus (196-1). De Technische Hogeschool Eindho'ven. Overdruk uit Weekblad 'De Ingellie/lr', ms. 29/30. p. 12. 
58 Embden. SJ . ... an & K. Poslhumus (1964). Dt Technische Hogeschool Eindhoven. Overdruk uit WeekblM 'De Ingelliellr'. nr'S. 29/30. p. 12. 
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Westgevel Hoofdgebouw. Bron: Embden. SJ. van & K. Posthumus (1964), De Technische Hogeschool Eindhoven . Overdruk uit Weekblad 'De Ingenieur' , nrs. 

29/30, p. 12. 

Oostgevel van het Hoofdgebouw (foto ca. 1965). Bron: Embden. SJ. van (1965), T.H. Eindhoven . LinoleuIn Nieuws, nr. 25-1 , p. 10. 

Hoofdingang van het Hoofdgebouw (foto ca. 1965). Bron: Embden, SJ. van & J.L.c. Choisy (1965). Technische Hogeschool te Eindhoven. BOllw, nr. 7, p. 216. 

Bovenstaande figuur toont de westgevel. Daaruit blijkt het verassende effect van de gekozen dispositie met wisselende 

tussenvloeren. Elke tussenvloer brengt een borstwering in de gevel. Deze gevel is zodanig geconstrueerd, dat men op een 

betrekkelijk eenvoudige manier deze borstwering erin kan plaatsen, achter het glas, respectievelijk ze kan verwijderen. 

'Het effect is dat de starheid van een dergelijk groot gebouw enigermate wordt gebroken door de betrekkelijke willekeurige 

afwisseling van transparante gedeelten. Hierbij ziet U hoe - ook in de andere gebouwen waar een vrije plattegrondindeling 

zoveel mogelijk is doorgevoerd - de vrijheid van de planindeling zich ook in het exterieur enigermate demonstreert. ,59 

De uitvoering en normalisatie van het Hoofdgebouw heeft model gestaan voor de uitwerking van de overige hoogbouw en 

gebouwen van de THE. 

59 Ernbden. S.J. van & K. Posthurnus (I 96'-l). D~ Technische Hogeschool Eindhoven. Overdruk uit Weekblad 'De Ingeniew' . nN. 29/30. p. 13. 
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Noordgevel Hoofdgebouw: Hoofdgebouw, platiegrond ni veau begane grond; Hoofdgebouw. plattegrond niveau verdieping. 

Bron: Embden. SJ. van (1965). T.H. Eindhoven. Lino/eI/lil Niel/ws, nr. 25-1. pp. 11-1 2. 
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Artis t Impression van het Hoofdgebouw in een publicatie over de T.H.E. (voorontwerp). Bron: Hel Vrije Volk, d.d. 5 april 1957. NAi archiefODEE, d2794. 
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De constructie van het Hoofdgebouw tijdens de bouw. Bron: Eigen foto d.d. 23-02-2007, tentoonstelling in bibliotheek van het paviljoen TUle. & Bron: Bakker. 

U.M. en J.F.M. van Dongen (1967), Tijdopname, De Technische Hogeschool Eindhoven /956-/966. p. 92. 

Het Hoofdgebouw tijdens de bouw. Bron: Foto's website diensthuisvesting TUle. 
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HAL AFDELING WERKTUIGBOUWKUNDE TECHNISCHE HOGESCHOOL EINDHOVEN 

Onderstaande figuur toont de Werktuigbouwhal. Het plan is eenvoudig van opzet. Het zijn kwadraten met een 

steunpuntafstand van 12,40 meter. Het plan voorziet een vrije indeling, een vrije mogelijkheid tot het inbrengen van 

tussenvloeren. Van deze tussenvloeren is volgens Van Embden te veel gebruik gemaakt. 

De kwadraten hebben afwisselend hooggelegen en laaggelegen dakvlakken. De hoge dakvlakken worden ondersteund door 

drukschoren aan de binnenzijde van de kolommen ; de lage zijn opgehangen aan trekstangen aan de buitenzijde (buitendaks). 

Ft 

~~~~~ ~_~II~,~_ ~!~. ~;u~II~~~~II~~!~~~~~~~~~L-~~~~~~~ 

Oostgevel Werktuigbouwhal. Bron: Embden, SJ. van (1965). T.H. Eindhoven. Linoleum Nieuws. nr. 25-1. p. 31. 

Doorsneden Werktuigbouwhal. Bron: Embden, S.J. van & J.L.c. Choisy ( 1965). Techni sche Hogeschool te Eindhoven. BOl/w, nr. 7. p. 218. 

Hal Werktuigbouwkunde en Hoofdgebouw. Bron: Bakker, U.M. & J.F.M. van Dongen (1967). Tijdopname. De Technische Hogeschool Eindhoven /956-/966. 

p.102. 

Oostgevel Werktuigbouwhal. daarachter E-hoog. Bron: Embden, S.J. van (1964), De technische hogeschool Eindhoven. Bouwkundig Weekblad, nr. 22 . p. 102. 
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Artist impression Werktuigbollwhal Oosr aanzicht. Bron: Programma mn Eisen met Schetsplan en Globale Begroting 1'011 hel Hoofdgeboll w. Oktober 1958 

THE. p. 82. 

Hal van de afdeling Werktuigbouwkunde. Bron: Stichting Celllrum BOl/lven in Slaal Rouerdam, NL 1962, pp. 1-1 6. 

Inte rieu r Hal werktuigbouwkunde. Bron: Geest. J. van (1996), s.J. \'an Embdell . p. 145. 
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Hal van de afdeling Werktuigbouwkunde. Bron: Stichting Centrum BOl/wen in Staal Rolte/'dolll. NL 1962, pp. 1- 16. 
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Begane grond hal afdeling Werktuigbouwkunde. Bron: Programma van Eisen met Schetsplan e/1 Globale Begroting van het Hoofdgebollw. Oktober 1958 THE. 

p.84. 

De hal afdeling Werktuigbouwkunde tijdens de bouw. Bron: Raaij. E. van (2003). Lessen voor het oog. Dejotograjie van Manien Coppens. p. 122. 

Luchtfoto hal van de afdeling Werktuigbouwkunde. Bron: Stichting Centrum BOlIlVe/1 in SIC/al Rotlerdall/ , NL 1962. pp. 1-16. 
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Verdieping (hoofdniveau) hal afdeling Werktuigbouwkunde. Bron : Progmlllma van Eisel1 l11et Schetsplan en Globale Begroting "all hel Hoofdgebouw. Oktober 

1958 THE. P 85 

Luchtfoto van de T.H.E. tijdens de bouw met centraa l de hal afdeling Werktuigbouwkunde. Bron: NAi archiefODEE, a- 13. 
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KETELHUIS TECHNISCHE HOGESCHOOL EINDHOVEN 

schaal 1 2000 

Links hal werktuigbouwkunde, rechts ketelhuis en op de achtergrond E-hoog. Bron: Embden, SJ. van (1964), De technische hogeschool te Eindhoven. 

Bouwkundig Weekblad, nr. 22, p.300. 

Westgevel ketelhuis. Bron: Embden, SJ. van ( 1964). De technische hogeschool te Eindhoven. Bouwkundig Weekblad, nr. 22, p. 300. 

Ketelhuis foto circa. 1960. Bron: Afb. website diensthuisvesting TUle. 
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Plattegrond Ketelhuis. Bron: Programma I'an Eise/lll/el Schelspla/l en Globale Begroting vall hel Hooj'dgebouw, Oktober 1958 THE. p. 94, 

Ketelhui s met op de achtergrond de hoogbouw van El ektrotechniek, Hoofdgebouwen de hal van de afde ling Werktuigbouwkunde. Bron: Embden, SJ, van & 

J,C.L. Cho is)' (1968), Technische Hogeschool Eindhol·en. p. 22. 
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SCHEIKUNDE GROEP TECHNISCHE HOGESCHOOL EINDHOVEN 

De scheikunde groep: twee technologische hallen, met daarbij aansluitend een speciaal laboratorium voor enigszins 

gevaarlijke experimenten (Gaslab), een hoogbouw met acht laboratorium-lagen op een onderbouwen een speciaal 

laboratorium voor radioactieve zaken op het dak. Geheel aan de westzijde: een laagbouw voor de propedeuse (T-Iaag). De 

beide technologische hallen zijn van stnlctuur in principe identiek: elk gebouw bevat een hoge, op het noorden georiënteerde 

halruimte, waarin volumineuze opstellingen kunnen worden opgebouwd. Elke halruimte wordt begeleid door een aantal 

hulpruimten in twee lagen. Alsmede (ook in twee lagen) een reeks van kleinere vertrekken, zoals kabinetten, privé

laboratoria, enzovoorts, langs de west-, zuid- en oostgevel. 

Het propedeusegebouw bevatte een zestal grote 'routine-laboratoria' aan de oostgevel, verdeeld over twee lagen, en begeleid 

door reeksen werkvertrekken en dergelijke langs de westgevel. In dit gebouw is het zogenaamde dubbel-corridor-systeem 

toegepa st, met hulpruimten, trappen, enzovoorts, in het centrum. Aan de noordzijde van dit gebouw bevindt zich, evenals bij 

Elektrotechniek, een speciaal voor deze afdeling geëquipeerde collegezaal. 

• J 
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Plattegrond van hoog- en laagbouw technologie op hoofdniveau. Bron: Embden. SJ. van (1965), T.H. Eindhoven. Linoleum NieuM. nr. 25-1 , p. 18. 

Plattegrond standaardverdieping van de hoogbouw voor technologie. Bron: Embden, SJ. van (1965), T.H. Eindhoven. Linoleuln Nieuws, nr. 25-1, p. 17. 
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Dwarsdoorsnede van gebouw voor technologie. Bron: Embden, SJ. van (1965), T.H. Eindhoven. Linoleum Nieuws, nr. 25-1, p. 18. 

Westgevel van de hoogbouw voor technologie, op de voorgrond rechts: laagbouw voor technologie, de co llegezaal (foto ca. 1965). Bron: Embden, SJ. van 

(1965), T.H . Eindhoven . Linoleum Nieuws, nr. 25-1, p. 16. 

---I 

Westgevel van het gebouw voor technologie. Bron: Embden, SJ. van (1965), T.H. Eindhoven. Linoleum Nieuws, nr. 25-1 , p. 17 . 

De groep Scheikunde (T-hoog, T-Iaag en technologiehallen). Bron: Bakker, U.M. & J.F.M. van Dongen (1967), Tijdopname, De Technische Hogeschool 

Eindhoven 1956- 1966. p. 105. 
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[n de doorsnede blijkt een aanzienlijk hoogteverschil tussen de grote laboratoria en de andere lllimten. Complete 

tussenverdiepingen zijn geplaatst ten behoeve van het omvangrijke leidingstelsel, dat het Chemiegebouw nodig heeft. 

Dit verklaart de doorsnede van het hoge Scheikunde-gebouw, dat in de dwarssectie 3 be11ken toont. Per verdieping zijn hoge 

lllimten langs de oost- en de westgevel gerealiseerd en een centraal gedeelte met lagere lllimten, waarvoor per etage een 

leiding-verdieping beschikbaar is, ter bediening van zowel het direct ondergelegen centrale gedeelte van elke verdieping, als 

van de beide hogere buiten beuken. De zuurkasten konden hier het best worden opgesteld. 

In geval van realisatie van kleinere ruimten in de beide hogere verdiepingsgedeelten, kan het verlaagde plafond worden 

doorgetrokken, vanaf het permanent lage deel tot aan de gevel. In de gevels zullen de boven het verlaagde plafond gelegen 

leidingnlimten worden dichtgezet met ondoorzichtig materiaal. Dit geldt zowel voor de hoogbouw al het propedeusegebouw. 

'Aldus wordt ook voor deze gebouwen een zekere wisselvalligheid in het uitwendige beeld bereikt, die anders ondraaglijke 

starheid van de schematische opzet van dergelijke' all-purpose-gebouwen' naar wij hopen zal teniet doen . ,60 Er is gekozen 

voor een ondoorzichtig materiaal achter de glasgevels (Naturel Etemit, dat door zijn zilvergrijze kleur goed aansluit bij het 

aluminium van de gevels). 

- Interieur collegezaal in de laagbouw voor technologie (foto ca. 1965). 

- Laboratorium in Laagbouw voor technologie (foto ca. 1965). 

- Studiezaal in laagbouw technologie (foto ca. 1965). 

Bron: Embden, SJ. van (1965), T.H. Eindhoven. Linoleum Nieuws, nr. 25-1. pp. 19-21. 

(:oU Embden. SJ. VAn & K. PosthulllUS (1964), De Technische Hogl!school Eindhoven. Overdnak uil Weekblad 'De Ingenieur'. nrs. 19/30. p. 15. 
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Exterieur liftschacht van de hoogbouw voor technologie. Bron: Bakker, U.M. &J.F.M. van Dongen (1967), Tijdopnome, De Technische Hogeschool Eindhoven 

1956-1966. p. 94. 

Plaatsing vlaggenmast op het Hoofdgebouw met op de achtergrond de hoogbouw vOOr technologie (foto J 969). Bron: Foto website diensthuisvesting TUle. 

Bulldozer met op de achtergrond van de hoogbouw VOOr technologie. Bron: Bakker, U.M. & J.F .M. Vdll Dongen (1967), Ty'dopnGllle, De Technische 

Hogeschool Eindhol'en 1956-1966. p. 103. 

119 



, 
.r 

Artisl impression Technologie-hal Noord aanzicht Bron: Programma "an Eisen me/ Schetsplan en Globale Begroting van hel Hoof dgeboll w. Oktober 1958 

THE. p. 87. 
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Begane grond en de verdiepin g (hoofdnivesau) van de Technologie-hal1en en het Gaslab. Bron: Programma van Eisen /liet Schetsplan en Globale Begrotillg I'QII 

hel Hoofdgebollw. Oktober 1958 THE. pp. 88-89. 
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AUDITORIUM TECHNISCHE HOGESCHOOL EINDHOVEN 

Het Auditorium, "het verzamelgebouw" voor oorspronkelijk alle collegezalen, is gesitueerd aan de westzijde van het gehele 

complex, bij de toegang van het terrein en zoveel mogelijk in relatie met het centrum van Eindhoven. 

Dit gebouw bevat in de onderbouw acht grote collegezalen, oorspronkelijk gedeeltelijk zeer uitvoering en gedeeltelijk 

normaal ingericht voor demonstraties. Het gaat om zalen met zitplaatsaantallen variërend tussen 120 en 300. Jn de bovenste 

laag (de eerste laag boven het algemene 'Hoofdniveau'), bevinden acht kleine voordrachtzalen, met zitplaatsaantallen 

variërend tussen 70 en 100. Deze zalen hebben geen specifieke inrichtingen voor demonstraties en zijn voorzien van daglicht. 

Dit laatste in tegenstelling met de zalen in de onderbouw, die volledig worden verlicht door kunstlicht. Op het Hoofdniveau 

bevinden zich een 'Grote (vergader)zaal', en een grote Verzamelhal en de vergaderzaal voor de senaat. 

'Zoals ik - meen ik - al zeide, hebben wij voor een dergelijk gebouw nergens een proto-type kunnen vinden; de plan

voorbereiding heeft dan ook bijzonder veel zorg gekost. ,61 

'Een prototype voor een dergelijk gebouw hebben wij nergens kunnen opsporen, vandaar dat wij de structuur geheel 

zelfstandig hebben moeten ontwikkelen en daarbij gekomen zijn tot ( ... ).,62 

Uit deze citaten kan afgeleid worden dat er onderzoek/studie heeft plaats gevonden naar zogenaamde 

prototypen/voorbeelden. Echter, Van Embden stelt over de opdrachtgever en zijn programma van eisen: '( ... ) gaat in zijn 

eerste wensenprogramma eigenlijk een beschrijving schuil van een gebouw zoals hij zich dat droomt; soms is dat in het 

bouwprogramma "verborgen" prototypen de geïdea liseerde of gecorrigeerde herinnering aan een bestaand bouwwerk, dat 

door een of andere oorzaak een bijzondere indruk op de opdrachtgever heeft gemaakt. ,63 

'Men moet er zich rekenschap van geven dat, als alles zich volgens de regels voltrekt, in een dergelijk gebouw zich 

gedurende de ochtenduren het grootste gedeelte van de T.H.-bevolking bevindt. Jn de kwartieren tussen de voordrachten 

moet, bij slecht weer, deze gehele bevolking zich binnenshuis kunnen ophouden. Juist deze concentratie van alle 'college

lopers' en de docenten kan een krachtige bijdrage leveren voor het doen ontstaan van de zo gewenste esprit-de-corps. 

Daarom is bij de planning gestreefd naar het bijeenvoegen van zoveel mogelijk alle verkeersruimten, die in een dergelijk 

gebouw nodig zijn, tot één grote hal op het Hoofdniveau, waarmede alle voordrachtruimten zo goed mogelijk in verbinding 

zijn gebracht. ,64 

61 Embden, SJ. van & K. Posthumus (1964). De Teclmische Hogeschool Eindhoven. Overdruk uit Weekblad 'De ingenieur'. nrs. 29/30, p. 16. 
61 Embden. SJ. van (1964), De technische hogeschool te Eindhoven. Bouwkundig Weekblad. nr. 22, p. 300. 
6} Embden. SJ. van (1964), De technische hogeschool Ie Eindhoven. Bouwkundig Weekblad. nr. 22. p. '297. 
6-l Embden. SJ. vall & K. Posthumus (1964). De T~chnische Hogeschool Eindhoven. Overdl1lk uit Weekblad 'De ingellieur'. nrs. 29/30, p. 16. 
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Het geheel vormt naast de hal in het Hoofdgebouw een tweede verzamelruimte waar de volledige T.H.-bevolking (1000) in 

principe aanwezig kan zijn. Deze grote verzamelhal is bedoeld als kantine, wandelgelegenheid, ontmoetingsruimte en 

expositieruimte. De hal staat via een extra brede luchtbrug in verbinding met de grote hal van het Hoofdgebouw. Deze 

loopbrug komt uit vlakbij waar oorspronkelijk de kantine was gesitueerd. Zodat beide kantines konden samenwerken, in het 

bijzonder tijdens congressen, waartoe het Auditorium zich bij uitstek voor leent. 

De collegezalen op het hoogste niveau zijn bereikbaar via galerijen gesitueerd rondom de grote verzame.lhal. Bij grote 

manifestaties kan de verzamelhal worden gebruikt, waarbij dan ook deze galerijen goed tot hun recht zullen komen. 

Bovenslaande figuur toont een dwarsdoorsnede. Beneden liggen de grote collegezalen . Boven de grote vergaderzaal (gehoorzaal) en links en rechts een 

doorsnede over de kleine co llegezalen, met een rond de verzamel hal lopende galerij . 

Bron: Embden, SJ. van & K. Posthumus (1964), De Technische Hogeschool Eindhoven. Overdruk uit Weekblad ' De Ingenieur' . nrs. 29/30, p. 16. 
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Bovenstaande figuur toont het Hoofdniveau (niveau I) van bet Auditorium. Met van links naar rechts de vergaderzaal voor de senaat, de grote vergaderzaal in het 

midden en de verzamel hal. Bron: Embden, SJ. van ( 1965), T.H. Eindhoven. Ul10leum Niel/lVs, nr. 25- 1. p.3? 

Plattegrond Auditorium, niveau 2. Bron: Embden. SJ. van (1965), T.H. Eindhoven. Unolel/m Nieuws, nr. 25 -1 . p.3? 

Plattegrond Auditorium, niveau 99. Bron: Embden, SJ . van ( 1965), T.H. Ei ndhoven. Linolel/m Niel/ws. nr. 25- 1. p.36. 

Interieur collegezaa l. Bron: Embden, SJ . van & J.L.c. Choisy ( 1968). Technische Hogeschool EindhOl'en . p. 8. 
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Zuid-, Oost- en Westgevel Auditorium. Bron: Embden, SJ. van (1965), T.H. Eindhoven. Lino/ellln Nieuws , nr. 25-1. p.35. 

Auditorium tijdens de bouw (folO ca. 1965). Bron: Embden, SJ. van (1965), T.H. Eindhoven. Lino/ellm Nieuws, nr. 25-1. p.34. 
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Het Auditorium. In de westelijke gevel is de senaatzaal uitgebouwd. Bron: Bakker. U.tv1. & J.F .tv1. van Dongen (1967), Tij'dopllame, De Technische Hogeschool 

Eindho,·enI 956- 1966. p. 107. 

Het Auditorium met op de voorgrond de construc tie van het Hoofdgebouw. Bron: Embden, SJ . van & lCL. Choisy (1968). Technische Hogeschool Eilldhoven. 

p. 24. 

Grote zaal Auditorium bij de opening van het Auditorium in de grote hal. Bron: Bakker. U .M. & J.F.tv1. van Dongen (1967), Tij'dopllC/me. De Technische 

Hogeschool Eindhoven 1956-1966. pp. 153-154. 

Examen in de hal van het Auditorium. Bron: Embden. SJ. van & J.L.C Choisy (1968), Technische Hogeschool Eindho.'el1. p. 28. 
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CONCLUSIES TYPLOGISCHE VERGELIJKING 

AI deze gebouwen zijn ontworpen begin en midden jaren '50. Deze gebouwen hebben enkele gemeenschappelijk kenmerken. 

De gebouwen zijn gebouwd als een enkelvoudige bouwmassa of uit enkele enkelvoudige massa's opgebouwd tot een 

duidelijk leesbare vonn . 

De in het werk gestorte betonconstructie is geconstrueerd op een moduulmaat met aanvankelijk vierkante, maar later ook 

ronde kolommen met vlakke plaatvloeren of andere vloertype zoals bijvoorbeeld cassettenvloeren voor gewicht- en 

materiaal besparing. 

Voor de gebouwen is gezocht naar een zo efficiënt en goedkoop mogelijke opzet van de bouwmassa. De verhouding tussen 

vloeroppervlak en huid (geveloppervlak) is hierbij een kostenoverwegend criterium. Tevens is veel aandacht besteed aan de 

inpassing van de bouwmassa in de bestaande stedelijke structuur. 

Een antipretentieuze en antirepresentatieve opzet kenmerkt de gebouwen, waarbij de constructie als esthetisch element wordt 

ingezet. Dit zorgt ervoor dat toekomstige herindelingen eenvoudig zijn uit te voeren. Door de esthetiek van een autonome 

constructie en de toepassing van nieuwe materialen zoals staal, glas en beton, heeft Van Embden een ruig, "progressief' 

industriële sfeer gecreëerd. 

Bij alle gebouwen uitgevoerd vanaf midden jaren '50 zijn 'curtain walls' toegepast. Van Embden was een groot voorstander 

van de ontwikkeling van dit voor die tijd nieuw type gevel. De curtain walls zijn op verschillende manieren uitgevoerd, 

variërend van hardhouten stijlen met stalen montage van het isolatieglas tot geheel van staal of aluminium samengestelde 

gevels. Door het toepassen van curtain walls en een zelfde constructieve rigide opzet op een moduulmaat, geven de 

gebouwen een zelfde uiterlijke verschijning. 

De opgenomen gebouwen zijn representatief voor de stijl van het Bureau SJ. van Embden vanaf het midden van de jaren '50. 

Deze stijl kenmerkt zich door gebouwen opgebouwd uit een enkelvoudige bouwmassa met een hiërarchieloze geleding van 

de gevel , met een toepassing van een vliesgevel. 

Deze gebouwen weerspiegelen prachtig hoe er in de jaren '50 en daarna gewerkt werd, in een compositie van blokken 

rondom atriums, zodat vanuit de naastgelegen ruimten, beurtelings afzonderlijk of groepsgewijs kon worden gewerkt, of open 

grote ruimten die voldoende mogelijkheden lieten voor informeel contact. 
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TOEKOMSTIGE EN HUIDIGE STAAT TYPOLOGIEËN: 

Or. Neherlaboratorium te Leidschendam: De koopakte ging vergezeld van een sloopvergunning. Echter het college 

heeft het complex als gemeentelijke monument aangewezen. 

Plannen voor herbestemming naar woonzorgcomplex voor 55-plussers, 

medio 2007. 

Opgenomen in de honderd voor bescherming voorgedragen monumenten 

door minister Plasterk (d.d. 15-10-2007). 

Domeinenkantoor te Emmeloord: Herbestemming naar woongebouw, maar verminkt. 

Raadhuis te Veenendaal: Gesloopt. Vervangende nieuwbouw. 

Gebouwen Technische Hogeschool Eindhoven: 

Hoofdgebouw: Plan voor herontwikkeling, realisatie ca. 2014-2017. 

W-hal: Gepland voor sloop. Vervangende nieuwbouw door Ector Hoogstad. 

Scheikunde groep: 

Auditorium: 

T-hoog: succesvolle herbestemming naar faculteit Bouwkunde 2002, ontwerp van B. Dirrix. 

T-laag: gesloopt circa 2003. 

Technologiehallen: zijn herbestemd. 

De noordelijke hal is nog in gebruik als onderwijs- en technologiehal en is recentelijk 

verbouwd, 'Matrix-gebouw' naar ontwerp 00205. 

De zuidelijke hal ('De Hal') is al diverse malen verbouwd en gedeeltelijk gesloopt en is 

momenteel in gebruik als centrale bibliotheek en huisvest tevens enkele studentondersteunende 

diensten en is gepland voor sloop. 

Nog steeds in gebruik in zijn oorspronkelijk functie van Auditorium. Het Auditorium is enkele 

malen intern verbouwd. Recentelijk (2006) is de kantine verbouwd. 

Dit overzicht geeft een beeld van de huidige staat van de gerealiseerde gebouwen van SJ. van Embden uit de periode 1950-

66 welke typologisch verwant zijn aan de gebouwen van de TH.E. en bevestigt tevens de stelling dat de historische 

continuïteit van de Nederlandse (bouw)geschiedenis in gevaar is. 
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2.5 ONTWERPPROCES 

Deze paragraaf handelt over de manier waarop het gebouw bedacht is en welke factoren daarbij een rol hebben gespeeld. In 

chrono logi sche stappen wordt de ontwikkeling van het ontwerp en de ontwerpmethode weergegeven. De vraag naar ' het 

waarom ' van destijds, met het doel het antwoord vandaag te begrijpen, staat centraal om hieruit de essenties en 

uitgangspunten te bepalen voor de toekomst van het gebouw. 

Van Embden kreeg met de opdracht om het terrein van de T.H.E . te ontwikkelen niet alleen de architectonische 

verantwoordelijkheid voor de gebouwen afzonderlijk; zijn tweede hoofdtaak was een ' totaalconcept' te ontwikkelen. 

Het terrein gaf namelijk de mogelijkheid tot verwezenlUking van enkele taken die de tweede TH in Nederland vanaf het 

begin had meegekregen: combinatie van onderwijs en onderzoek, nauwe contacten tussen vakgebieden, en de mogelijkheid 

om snel en flexibel te reageren op ontwikkelingen in de technische wetenschappen en in het technisch hoger onderwijs.65 

Samen met ander leden van de commissie van voorbereiding ging Van Embden zich oriënteren op mogelijkheden door het 

maken van diverse studiereizen, onder andere naar de École Polytechnique te Lausanne. In Lausanne zag hij iets dat aansloot 

op zijn opdracht: 

'De complete Teclmische Hogeschool was gehuisvest in één gebouw, waarvan de indeling van de ruimten uitblonk door 

eenvoudige multifunctionaliteit. Onder één dak leefden verschillende disciplines samen, vakspecialisten, staf en studenten 

communiceerden er, omdat de omgeving er, met nauwelUks voelbare dwang, toe uitnodigde.'66 

'( ... ) dáár toch vervulde één enkel reusachtig - en monsterachtig - voormalig hotel in beginsel een aantal primaire desiderata 

die zijn deskundige voorlichters hadden geformuleerd . Een voorbeeld, niet om na te volgen, maar wèl om er conclusies aan te 

verbinden. ,67 

Van Embden documenteerde z ijn bezoek aan de École Polytechnique nauwkeurig. HierbU had hij vooral aandacht voor de 

fimctionaliteit van het gebouw. De in Lausanne toegepast functionaliteit zou later leiden tot de formulering van de algemene 

principes die het uitgangspunt vormden voor het ontwerp van de gebouwen van de Technische Hogeschool Eindhoven (zie 

paragraaf 2.1 Opdracht). De door Van Embden aangehaalde vorm van functionaliteit zoals bij de École Polytechnique te 

Lausanne, representeerde ideeën die pasten bij de functionalistische stroming. In het functionalistische gedachtegoed komen 

v ier ideeën met verschillende achtergronden samen : 'Ten eerste de gedachte dat een vorm zo nauwkeurig mogelijk aangepast 

moet zijn aan een functie; ten tweede de overtuiging dat elke verspilling uit den boze is; ten derde de opvatting dat het 

f..1 Bakker. M. & G. van Hooff(1991), Gedel1kboek Technische Universiteit Eindhoven 1956-/991, p. 27. 
(,,6 Bakker, M. & G. van Hooi! (1991). Gedenkboek Technische Ulliversiteir Eindhol'en /956-199 / . p. 27. 
6
7 Embden. S. l van ( 1964). De lechnische hogeschoo l Ie: Eindhoven. BOllwku/ldig Weekblad. nr. 22, p. 293. 
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perfectioneren van de vorm leidt tot betere werktuigen en ten vierde de gedachte dat architectuur op die manier een efficiënt 

werktuig kan zijn ten dienste van maatschappelijke veranderingen. ,68 

Van Embden stelt in zijn rede 'Vorm' uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoog leraar in de architectuur, op II 

maart 1964: 

'De eksperts formuleren richtlijnen en verlangens, komponenten van een programma van eisen. Dit programma blijft een 

verzameling van gegevens. De vormgever transponeert deze formulering in het ding zelf. Tegelijk integreert hij de 

verzameling van het programma tot de kompositie, de eenheid van dit ding. , 69 

'Zo is het programma niet meer dan een geschrift , geen op zichzelf bestaand aspekt of facet van een gebouw. De 

architectonische verschijning daarentegen is reeds het gehele gebouw, op een bepaalde wijze benoemd. Ook de konstruktie 

is, op andere wijze benoemd, wederom dit zelfde gehele gebouw. "Gebouw", "architectonische verschijning" en 

"konstruktie" zijn identiek. ,70 

Bij gebonden kunsten, zoals architectuur, stelt Van Embden: 

' Ook de vormen der gebruiksdingen bieden zich aan zonder kode, maar zij staan altUd in de toelichtende kontekst van funktie 

en konstruktie; het klaarblijkelUke doel en de herkenbare samenstelling van het ding lichten het waarom van de vorm 

volledig toe. En wat betreft de te verbeelden problematiek: het bezwerende vermogen van de architecnmr, uitgaande van een 

zeer konkreet gemotiveerde verschijningsvorm, is nog onaangetast en hetzelfde geldt voor het stedebouwkundige milieu.'71 

'Doel is de gehoorzame verantwoording van de opgaaf, en de beelding daarvan, getrouw, helder verstaanbaar en 

welsprekend. Die welsprekendheid nu komt de vorm allerminst aangewaaid, zij vergt grote begaafdheid en daarenboven 

bloed, zweet en tranen .' 72 

Van Embden is een voorstander van een zuivere en eerlijke verschUning van architectuur. In zijn rede keert hij zich tegen het 

voorhangen van een verleidend masker, een wervende façade: 'De eerlijke vormgever wijst dat af. Hij laat de dingen zichzelf 

zijn, zUn vormen weerspiegelen uits luitend wat er wèl is, spiegelen nooit voor wat er niet is. Behaagzucht is hem vreemd. De 

esthetiek wortelt in de ethiek, in Nederland ongetwijfeld een aanbeveling.'73 

6S Heynen. H. (100 1), Dar is arch ireClllur. p. 699. 
69 Embden. SJ . vnn (1 964): Vorm . p. 5. 
70 Embdçn, SJ. van ( 1964), Vonn. pp. 10-11. 

7 1 Embdcn, SJ. van (1 964 ), Vorm. p. 14. 
72 Embden, SJ. van ( 1964). Vonn . p. 15 . 
7J Embden, SJ . Véln ( 1964), Vorm. p. 15. 
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'Ik sprak daareven over het vinden van een goede, welsprekende formule. Welnu het gaat bij het ontwerpen altijd om een 

vinden, het vinden, en keuren, van die ene vorm, de juiste, die, zelf enkelvoudig, niettemin een antwoord, en het evident 

juiste antv.'oord, geeft op vele voorafgeformuleerde, dikwijls tegenstrijdige voorwaarden, vragen en eisen.' 74 

Dit sluit aan bij de eerder geformuleerde (schoonheids)leer in 'Onze Bouwkunst van allen dag '. Het is een pleidooi voor 

duidelijke en eenvoudige bouwmassa's en een duidelijk en eerlijke uitwerking ten aanzien van de verschijningsvorm en het 

bouwkundige detail. 

Het ontwerp van de Technische Hogeschool representeert de eerder genoemde gedachten van het functionalisme. Echter het 

belangrijkste mimtelijke ideaal dat ten grondslag lag aan het functionalisme dat Van Embden voorstelde was de mogelijkheid 

tot informeel contact en het gevoel van collectiviteit en eenheid. Dit thema sloot aan bij het internationale architectuurdebat 

van de jaren '50. 

Groep '32 (1932-1950) 

Voor de oorlog was Van Embden enige tijd lid van 'De 8 en Opbouw' .75 In de jaren '30 ontstonden binnen Opbouw 

meningsverschillen tussen degenen die architectuur als kunst zagen, en degenen die ijverden voor opvatting van architectuur 

als een maatschappelijke en technische opgave. In 1934 trad ' Groep '32', bestaande uit een aantal jongere geestverwanten 

waaronder Van Embden , toe tot De 87 6 Deze jongeren verzetten zich als eersten tegen een oorspronkelijk zuivere en pure 

bouwstijl van het 'Nieuwe Bouwen', die volgens hen zou leiden tot fantasieloze imitaties zonder architectonisch detail. Het 

Nieuwe Bouwen is een lokale variant op de internationale functionalistische trend. Groep '32 nestelde zich binnen De 8 en 

zou de vereniging van binnenuit ten grave dragen. Van Embden is uit De 8 en Opbouw gestapt na een meningsverschil. 

Na de Tweede Wereldoorlog verzwakt de ideologische kracht van het functionalisme ondanks het feit dat het 

functionalistisch gedachtegoed richtinggevend was voor de wederopbouw van Europa en daardoor zeer invloedrijk was in de 

bouwpraktij k. 

In de jaren na de oorlog probeerden architecten in Nederland zich te onderscheiden door rationalisme te compenseren met 

decoratie. Van Embden is het een voorbeeld van een generatie die voor 1940 gefascineerd was van de Nieuwe Zakelijkheid 

maar als lid van de Groep '32 en geschoold in de traditie van de Delftse School, als uitvoerend architect en planoloog oog 

. , Embden. SJ. "n (1964). Vorm. p. 16. 
15 "De 8 en Opbouw' \vas een in 1932 lot stand gekolll~n si1mcnwerking van twee loonaange\'end~ architecten verenigingen. de Amsterd<lmse ' D~ 8' en de Rotterdamse ·Opbouw'. 
16 Van Embden was lid van Groep '32. een in 1932 opg\!richle afsplitsing van De 8 en Opbouw. Onder leiding van architect Anhur Staal. lOon van de Amsterdamse School architl!ct Jan 
Frederik Staal. die van mening was dat de func tiona li sten van De 8 en Opoouw het bouwen te wetenschappelijk benaderden. Zij noemden zich de traditionele functionali sten. Groep '32 
deed een poging de classicistische Barok nieuw leven in te blazen. In een tijdperk van modernisme gav~n zij het classicisme ecn Inatste stu ip. hoewel die stijl algemeen was afgaworen. 
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had voor de menselijk kant van de architectuur zoals de schaal en sociaal psychologische aspecten. In de jaren '50 komt bij 

Van Embden een zachtere, mildere functionalistische stijl voor. 

In de jaren '50 nam de kritiek verder toe op de oorspronkelijke uitgangspunten van het functionalisme als een zuivere 

puristische bouwstijl. Enerzijds kwam er kritiek op het functionalisme dat geen menselijke schaal meer zou kennen. Tevens 

was het functionalisme volgens velen ontaard in een te rigide vormentaal met een te steriel karakter. Anderzijds zou het een 

stedelijke omgeving scheppen die vijandig was voor de sociale harmonie, die door architectuur op een positieve wijze zou 

kunnen worden beïnvloed. 

Alison en Peter Smithson pleiten in het artikel 'Human Associations' (1953) voor het bevorderen van de sociale samenhang 

door een ordening van architectuur, die gericht is op identiteit en op onbelemmerde communicatie als centrale opgave. 

Architectuur is volgens hen het medium bij uitstek om de hedendaagse relaties een betekenisvolle samenhang te geven. 

'Human Associations' is getekend door het theoretische reflectie ontstaan bij de afbraak van de CIAM-ideologie van het 

Charter van Athene (1933). De voornaamste kritiek was dat mensen zich niet meer konden identificeren met hun woningen 

en verblijfplaatsen. De Smithsons probeerden de stad opnieuw te interpreteren waarbij hun belangstelling vooral uitging naar 

de leefomgeving. De straat zagen zij bijvoorbeeld niet enkel als een verkeersverbinding tussen privé en openbaar maar vooral 

als een verblijfsruimte. 

/ ~l 
\~ 
/ 

De gebouwen als megastructuur. de gebouwen zijn als één grote structuur mer elkaar verbonden gebouwen door loopbruggen of corridors: 

Alison en Peter Smithson. Golden Lane project (1952). Bron: Frampton, IC. (1988), iV/oderne architectuur. p. 336. Deze prijsvraaginzending beoogt een 

oplossing voor de reconstructie van de Londense wijken met oorlogschade. Het project bestaat uit II verdiepingen hoge woonblokken die zich als één grote 

structuur vertakt over het oude stedelijke weefsel. 

Alison en Peter Smithson. Uitbreiding Universiteit van Sheftield (1953). Bron: Frampton. K. (1988). Moderne architectuur. p. 327. 

131 



De Smithsons realiseerden een schoolgebouw in Norfolk. De school in Hunstanton was na de voltooiing in bijna elk 

tijdschrift te zien . De industriële materialen zijn volledig zichtbaar en ontdaan van elk ornament. Het staalskelet bleef 

volledig zichtbaar en is zowel in het interieur als het exterieur gevuld met schoon metselwerk en glaspuien. Het onrwerp 

toonde sterke verwantschap met de ITT gebouwen van Mies van der Rohe in Chicago. 

De architectonische syntaxis van het 'bnltalisrne' onrwikkelde zich vooral in de jaren 1951-1954. De Smithsons hadden 

daarin met hun school in Hunstanton een groot aandeel. Op dit vroeg succes lieten zij een reeks originele 

prijsvraaginzendingen volgen waaronder het wooncomplex Golden Lane in Londen (1952) en hun uitbreiding van de 

U niversiteit van Sheffield (1953). 

Van Embden heeft in de periode 1950-58, enkele studiereizen naar Engeland gemaakt en was zodoende op de hoogte van de 

onrwikkelingen op het Britse contigent. 

Mies van der Rohe onrwierp vanaf 1939 tot 1956 de gebouwen voor het IIIinois Institute ofTechnology (ITT) in Chicago, 

bestaande uit staalskeletten met een invulling van metselwerk in gele stenen en stalen kozijnen. Omdat de voorschriften van 

de brandweer bij gebouwen met meer verdiepingen een brandwerende bekleding van het staalskelet vereisten, is het dragende 

staalskelet in beton gestort. Om de toepassing van een staalskelet te benadrukken, liet Mies in de gevel zichtbare 

staalprofielen opnemen, waartussen de glaspuien en het metselwerk als vulling zijn toegepast. Voor de ateliergebouwen 

onrwierp Mies gebouwen met één bouwlaag boven het maaiveld met dragende stalen kolommen buiten de gevel en liggers 

boven het dak. Zo ontstaan grote kolomvrije mimten die eenvoudig opnieuw ingedeeld kunnen worden. 

Deze vrijheid van (her)indeling werd vanaf het begin van de jaren '50 ook wenselijk om kantoren en industriële gebouwen te 

kunnen aanpassen. 

Deze uitgangspunten werden door Mies vertaald in gebouwen met de volgende kenmerken: 

enkelvoudige bouwvorm, ook als er verschillende functies in worden ondergebracht; 

neutrale binnenmimten, voor verschillende vormen van gebmik; 

gevelindelingen onafhankelijk van de functie en gebmik en de oriëntatie ten opzichte van de zon; 

strakke en gladde gevels waarin de gevelkolommen en de raamprofielen de enige plastiek vormen; 

een opvallende voorkeur voor symmetrie; 

het gebmik van zo weinig mogelijk verschillende materialen en zoveel mogelijk geprefabriceerd. 
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In de Verenigde Staten namen andere architecten het voorbeeld van Mies over. Markante voorbeelden zijn het Lever House 

uit 1952 en het hoofdkantoor van de Verenigde Naties uit 1950. De gevel buiten het draagskelet, die geen bijdrage levert aan 

de stabiliteit, wordt 'curtain wal!' genoemd (vertaald gordijngevel of vliesgevel). 

'Als geen ander naoorlogs gebouw heeft het Lever House (1952) in mid-Iown Manhattan model gestaan voor de moderne 

kantoorbouw in de westerse wereld. In tegenstelling tot de ultrachic van het Seagram Building (1958) van Ludwig Mies van 

der Rohe en Philip Johnson aan de overkant van Park Avenue, was de moderne eenvoud van het Lever House ook in minder 

rijke uitvoeringen te bereiken . En waar Mies van der Rohes beinahe l1ichlS niet te evenaren bleek, waren de regels van 

Bunshafts spel van rechthoekige volumes eenvoudiger onder de knie te krijgen. Het zou overigens tot het einde van de jaren 

vijftig duren voordat Nederlanders, geïnspireerd door Amerikaanse voorbeelden, op groter schaal glazen dozen met 

vliesgevels of gordijngevels zouden gaan bouwen. Vanaf die periode verschenen in de vaktijdschriften verschillende 

artikelen die vooral de technische problemen van de curlain wal! behandelden. ' 77 
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Lever House (1950-1952) in New York door Skidmore, Owings & Merrill (SOM) gebouwd naar ontwerp van Gordon Bunschaft. Bron: Atb. Internet. 

Seagrarn Building (gereed 1958) in New York door Mies van der Rohe en Philip Johnson . Bron: Atb. Internet. 

" Ibeling,. H . (1997) . . ;/vJERICANfSM. p. 19. 
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Gebouw van de Verenigde Naties door Wallace K. Harrison en Max Abrarnovilz, New Yo rk . 1950. Bron: Wisernan , C. (1998), Shaping a Na/ion. p. 170. 

Ame Jacobsen, SAS-hotel in Kopen hagen (gereed 1959). De bijna vlakke geve l kIeeg een uilersl verfijnde indeling. Eigen fOIO , studiereis 2004 . 

Karakteristiek aan het VN-gebouw is de slanke hoogbouw die mogelijk is geworden door de toepassing van een stalen 

draagconstructie. De gevels bestaan uit voor de constructie doorlopende profielen van aluminium met vullingen van glas . De 

borstweringen bestaan uit gek leurd glas met daarachter metselwerk. 

In Europa experimenteerde onder andere de Deense architect Ame Jacobsen met een vliesgevel voor het raadhuis in Rodovre, 

dat in 1956 gereed kwam. Later paste hij dit gevel type ook tot voor het SAS-hotel in Kopenhagen, dat in 1959 gereed kwam. 

Ame Jacobsen. raadhuis Rodovre. Kopenhagen ( 1954- 1956). Eenvoudige bouwblokken waarin de archilecl experi menleerde mei de vli es gevel. Bron : 

Afbeeldingen inte rne t. 
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HUNSTANTONSCHOOL, NORFOLK, ENGELAND 

door Alison en Peter Smithson (1949-1954). 

Alison en Peter Smithson, Middelbare School, Hunstantoll, Norfolk Engeland, 1949-1954. 

Bronnen: Frampton. K. (1988), Moderne architectl/ur. p. 326. Cruickshallk, D. (1997). Hunstanton school, Norfolk 1954. RIB A JOl/rnal, nr. I 04(1). pp. 50-57. 

w·andorge. D. (2003). Hunstanton Secondary Modem School, Norfolk, Royawue-Uni, 1949-1954. L'ArchiteClI/re d'Al/iollrd'hlli. nr. 344. pp. 96- 103. 
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Plattegrond van de begane grond. Zicht op de pati o. Bron: Grandorge, D. (2003), Hunstanton Seconda ry Modem School, Norfo lk, Roya ume-Uni. 1949-1954. 

L'Archileclure d'AlIjollrd'hlli , nr. 344. pp. 99 & 102 . Zicht op school en gymzaal. Bron: Afb. Internet. 
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Plattegrond van de Ie verdieping. De waterleidi ngen accentueren de esthetiek van het bru ta lisme. Ondanks een helder grid blij ft de func tie duid elijk zichtbaar. 

Bron: Grandorge. D. (2003), Hunsta nton Secondary Modern School, Norfolk, Royaume-Uni, 1949- 1954. L'Archilecrure d'Aujou,.d'hui, nr. 344, pp. 99 & J 03 . 
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ILLINOIS INSTITUTE OF TECHNOLOGY (lil), CHICAGO 

door Mies van der Rohe (1939-1956). 

Model voo r hellll ino is Jnslituie ofTechnology (IIT), Chicago. 

Ontwerp bibliolheek- en administraliegebouw (!TT - 1944). 

Detinitieve layou! (ITT - 1940). 

Metallurgieal and Chemieal Engineering-gebouw (ITT - 1945). 

Bron: Drex ler, A. (1960), Mas/ers ofWorld Archifecfure - Ludwig !Vlies VGII der Rohe. 

138 



Ten behoeve van de bouw van de campus werd een saneringsgebied afgesproken, waarbij echter door het gemeentebestuur 

van Chicago de eis gesteld werd, dat het bestaande stratensysteem gehandhaafd moest worden. Het beschikbare terrein werd 

ingedeeld op basis van een raster met een eenheid van 24 voet. Op dit raster werd de gehele campusbebouwing ontworpen. 

Beperkte financiële middelen resulteerden tot zo economisch mogelijke oplossingen betreffende constructiemethoden en 

materiaalgebruik. Gekozen werd voor dragende wanden van baksteen en voor skeletconstructies, ten dele van gewapend 

beton, ten dele van staal, met een vulling van baksteen en glas. 

De architectonische kwaliteit van de constructie komt het best tot uitdrukking in de gebouwen, die gelijkvloers zijn 

uitgevoerd ; een brandwerende bekleding van de constructie kon achterwege gelaten worden. Het ordeningsprincipe van een 

duidelijke structuur waarborgde bij een lange bouwperiode, de eenheid in de verschijningsvorm van de campus. 

De campusgebouwen van het IIT zijn een goed voorbeeld van de scheiding van draagconstructie en wanden. Bij dit 

constructieve principe, vormen de dragende delen als het ware het skelet, terwijl de wanden de huid voorstellen. 

Gebouwen 1Ilinois Institute of Technology (IIT). Chicago. Bron: Blaser, W. (1977), Mies van der Rohe Lell/ 'e IInd Sc/lil Ie Principles and School. pp. 152-153 . 

Geveldetails Chemistry-gebouw (IIT - 1945). Bron: BJaser, w. (1986), Mies \'an der Rohe Serie ArcM/eelllllr. p. 69. 
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PROMONTORY APARTMENTS, CHICAGO 

door Mies van der Rohe (1946-1949). 

Promontory Apartments. Bron: Drexler. A. (1960). Masrers ~( World Architecwre - Ludll'ig Mies van der Rohe. 

Versie in gewapend beton met kolommen, die naar bo ven toe inspringen. Bron: Blaser, W. (1986). Mies van der Rohe Serie Architecluw'. p. 120. 

Versie in staal en glas. De ontwikkeling van de vliesgevel. Bron: Blaser, W. (1986). Mies van der Rohe Serie Archirecruur. p. 12 I. 

De 22 verdiepingen tellende torenflat in skeletbouw staat aan de zuidelijke Lake Shore Drive en heeft uitzicht over het 

Michiganmeer. Het gebouw is uitgevoerd in een gewapend betonconstructie, die in het zicht is gelaten. Tot borstwering 

hoogte zijn de openingen tussen de kolommen, die naar boven toe inspringen, dichtgezet met metselwerk. 

De verschillende versies van het ontwerp tonen hoe het idee geleidelijk geëvolueerd is: de eerste oplossing toont de 

constructie van gewapend beton met metselwerkvulling, de tweede de toepassing van een vliesgevel. 

De toepassing van de vliesgevel, die bij volgende torenflatprojecten van Mies van der Rohe daadwerkelijk werd toegepast, 

ontstond mede uit het streven de woningen een transparanter karakter te geven. 
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860 LAKE SHORE DRIVE APARTMENTS, CHICAGO 

door Mies van der Rohe (1948-1951). 

59 
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De twee 26 verdiepingen hoge torenflats. Bron: Blaser. W. (1986). ivlies "an der Rohe Serie Architectl/I/r. p. 123. 
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Plattegrond en situatie van de 860 Lake Drive Apartments, rechts van de flat de autoweg en het Michiganmeer. Bron: Blaser, W. ([999), Mies van del' Rohe Lake 

Shore Drive Apartments. p. 32. 

Woningplattegrond met geschakelde ruimten (niet uitgevoerd). Bron: Blaser, W. (1999), Mies van del' Rohe Lake Shore Drive Apartmel1ls. p. 33. 

Glasvlakken van vloer tot plafond. Uniform toegepaste grijze kozijnen. Kozijnen van aluminium als contrast is het staal zwart geschilderd. De I-profielen, die 

zich ononderbroken naar boven voortzetten versterken het verticale effect. Bron: Blaser, W. (1986), Mies "al7 der Rohe Serie Architectuur. pp. 130-131 & p. 133. 
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Horizontale en verticale doorsnede. Transparante, inspringende ingangshal. Bron: Blaser, W, (1986). Mies van der Rohe Serie Architectuur. pp, 128-132. 

Interieur ingangshal en interieur appartement geveldetail. Bron : Blaser, W. (1999). Mies \'an der Rohe Lake Shore Dri\'e Aparl",enls. p. 70 & p. 76. 

Inlerieur appartemenl- woonkamer. Bron: Carter. P. (1999), Mies VGII der Rohe at Work. p. 54. 
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COMMONWEALTH PROMENADE APARTMENTS, CHICAGO 

door Mies van der Rohe (1953-1956). 

Commonwealth Promenade Apartments. Bron: Carter, P. (1999), Mies van der Rohe al Work. p. 56. 

Commonwealth Promenade Apartments. Bron: Asensio, P. (2002), ,Vlies van der Rohe. p. 39 & p. 42. 
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Hoekoplossing van een in aluminium uitgevoerde vliesgevel. Bron: Blaser, W. (1986), Mies van der Rohe Serie Architectuur. p. 135. 

Horizontale doorsneden (betonconstructie met aluminium vliesgevel). Bron: BJaser. W. (1986). Mies \'017 der Rohe Serie Architectuur. p. J 36. 

Segmenten van een vliesgevel. onderling horizontaal gescbeiden door een voeg. Bron: Blaser. W. (1986), Mies van der Rohe Serie Archileclll1lr. p. 137. 
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COLONNADE PARK APARTMENTS, NEWARK 

door Mies van der Rohe (1958-1960) . 

• ~.'f 
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Colonnade Apartments in Newark: 1958-60. Bron: Peter, J. (1994), The oral hislo/)' orlnodern archileCfure. p. 173. 

Plattegronden Colonnade Apartments. Bron: Carter, P. (1999), Mies van der Rohe al Work. p. 59. 

Geveldetails Colonnade Apartments. Bron: Carter, P. (1999), Mies van der Rohe al Work. p. 49. 

144 



De opgenomen projecten van Mies van der Rohe, SOM, Harrison & Abramovitz en Arne Jacobsen laten duidelijk een 

tijdsbeeld zien waarin de vernieuwde toepassing van een curtain wall het aanzien van een gebouw bepaalde. Gesteld kan 

worden dat de gebouwen van de T.H.E. passen in een grotere internationale trend (International Style).78 

In Nederland werd het vliesgevelsysteem voor het eerst op grote schaal toegepast door Van Embden en Choisy, bij de 

gebouwen van de T.H.E. Met de eerste Nederlandse toepassing van een vliesgevel van aluminium profielen en door het 

schrijven van artikelen in vakbladen leverden zij een bijdrage aan deze productontwikkeling.79 

'Vóór 1960 was er in Nederland echter nog niet veel ervaring met de kwaliteit van zulke gevels, dus toen in principe met het 

gebruik van curtain walls was ingestemd, werden enkele offertes aangevraagd. Daarbij ging ook het verzoek of de 

leveranciers een testoppervlak ter beschikking wilden stellen. Zo konden zes gevelmonsters worden beproefd op het 

bouwterrein. Ze werden blootgesteld aan een orkaan met zware slagregens, opgewekt door een vliegtuigmotor en 

beregeningsinstallaties. De eerste testgevel werd al na enkele minuten volkomen uit zijn voegen geblazen; de overige hielden 

zich beter, waarna het prijsverschil de doorslag gaf. ,80 

Het ontwerp voor de T.H.E. kan in functioneel programmatisch opzicht gezien worden als een afgeleide van de ervaringen 

van de École Polytechnique te Lausanne. In bouwtechnisch opzicht kan het gezien worden als een afgeleide van de scholen 

met volledig glazen gevels in de New Towns Hornsey, Wellwyn en Hertfordshire. 'In 1957 hadden Van Embden en Choisy 

er de nieuwe 'curtainwalls' bestudeerd, een systeem dat toen al vrij veel in Engeland werd toegepast maar in Nederland nog 

een novum was. ,8 1 Van Embden en Choisy maakten een rapport met een fotoalbum van de studiereis naar 

Engeland 82 Aandacht ging uit naar de voornaamste problemen die zich voordoen bij Curtain Wal Is namelijk: de constructie 

van het stijl- en regelwerk en het materiaal voor de vullingen. 'Afgezien van de voorbeelden van Curtain Walls waren er ook 

interessante toepassingen te zien van geprefabriceerde staalconstructies voor de opbouw van het skelet, die, ook wanneer zij 

in het gezicht worden gelaten, bijzonder aantrekkelijk waren. In het algemeen kan worden gesteld dat in architectonisch 

opzicht het scholencomplex in Wellwyn Garden City en de school in Hornsey aanmerkelijk uitstaken boven het gemiddelde 

van wat verder werd waargenomen; vooral het laatstgenoemde object stond bekend om een bijzonder hoog niveau. ,83 

78 'The International slyle was a major architectural st)'le of the 19205 l'Ind 19305. The term usually refers 10 the buildings and archi tec ts of the [olll1ative decades of Modernism. tK:fore 
World War IJ . The tenn had its origin from the name of a book by Henry-Russe ll Hitchcock and Philip Johnson \\'fitten 10 record the Intem81ional Exhibition of Modem Architcctur..:: held 
aJ.lhe Museum of Modem Art in New Vork City in 1932 which identilied. categorised and expanded upon charaCleristics commOn la Modemism across Ihe world. As a result.lhe focus 
was mor~ on the slyli sli e "speelS of Modcrnism. Hiteheock's and Johnson's nims were 10 delÏne a slylc of th..:: time. whieh would enCl'lpsulate this modem arehit..::eLure. They identilied Ihr~e 
differco[ prineiples: [he e};pression of volume ralher [hnn mass, balance ralber Ihan preeolleeived s)'mmetry nnd Ihe expu ls ion o f applied ornament. All the works whieh were di sp layed as 
p'art of [hc exhibition ,,'ere earefull y selected. as only works which sirici ly fo llowed (he s~t of ruks were di splayed . '-7 Bro n: citaat intemet. 
I Q 0.3. in: Embden. SJ. \-an. Richtlijnen voor Cm1ain\\'illJs, Bouwkundig Weekh!ad. 78{ 1960) IS. pp. 332-343 . 
!Kl Bakker. M. & G. va n HootT(1991). Gedenkboek Technische Universiteit Eindhovell/956-/99/. p. 30. 
lU Geest. J. van ( 1996). s.J. van Embdell . p. 139. 
l>1 Rapport sn.diere is naar Eng~land van 10 tOl maan 1957. Bron: NAi archidODEE. d 285 1. 
3.) Rappon studiereis naar Engeland va.n 10 tot maan 1957, vo lgblad nr. 3. Bron: NAi archie fODEE, d285 I. 
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PRIMARY SCHOOL IN HORNSEY, ENGELAND 

Foto 's primary school in Homsey van architect H.T. Cadbury-Brown, studiereis naar Engeland van JO to t 14 maart 1957. Bron: NAi archiefODEE, d285 I. 
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PRIMARY SCHOOL WELWYN GARDEN CITY, ENGELAND 

Foto's primary sc hool in Welwyn Garden City, studiereis naa r Engeland van 10 tot 14 maart 1957. Bron: NAi archief ODEE. d285 1. 
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Sladsplaltegrond Eindhoven. Bron: Embden, SJ. van & K. I'oslhumus (1964), De Technische Hogeschool Eindhoven. Overdruk uil Weekblad 'De Ingenie"r', 

nrs . 29/30, p. 5. 

Hel Dommeldal. een drassig haveloos terrein met slechts wat kleine gecultiveerde terreintjes. Bron: Bakker, U.M. & J.F.M. van Dongen (1967), Tijdopname. De 

Technische Hogeschool Eindho\'en 1956-1966. p. 8. 

Bovenstaande afbeelding toont een stads schema ten tijde van de realisatie van de T,H.E. Ten gevolge van een geringe 

stedenbouwkundige groei was een onbebouwde sector die diep doordringt tot aan het station welke grenst aan het centnim, 

Deze sector is door de gemeente Eindhoven aan de regering aangeboden om daarop de T.H.E. te stichten, Vanaf 1954 is het 

Bureau Van Embden betrokken bij de voorbereidingen, Aan één van de laatste commissies ter voorbereiding is geadviseerd 

omtrent de indeling van het terrein. 

'Wij hebben met de toenmalig adviseurs overlegd omtrent de samenstelling van de organisaties, ,84 Onderstaande afbeelding 

toont een resumé. 

~~ Embden, SJ. van & K. Post humus (1964). De Technische Hogeschool Eindhoven. Overdmk uit Weekblad 'De ingeniellr'. nrs . 29/30. p.5. 
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Contactendiagram- het resultaat van een enquète. Bron: Geest, J. van (1996). s.J. van ElI1bden. p. 140. 
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De afstudeerrichtingen Chemie, Werktuigbouwkunde, Elektrotechniek en de afdeling der Algemene Wetenschappen en de 

groep der Algemene Diensten, zijn onderverdeeld in hun voornaamste diensten. Aan alle vertegenwoordigers en adviseurs 

van de secties is gevraagd om een waardering te geven van de contacten die zij met elk van de andere onderdelen zouden 

wensen te hebben. Zodoende kreeg men voor elke contactlUn 2 waarderingen; deze zijn neergelegd in waarderingscijfers en 

daarna vertaald in tinten grijs. Logisch nadenkend had men ook ktmnen vermoeden dat de donkere kolom die zou ontstaan 

betrekking heeft op de Algemene diensten, zoals een bibliotheek en een repro en dat de interne contacten binnen elke 

afdeling meer gewicht wordt toebedeeld dan aan externe contacten. Maar daarbuiten zijn nog enkele geïsoleerde donkere 

vlekken die duiden op externe contacten die van belang werden geacht. Dit heeft mede geresulteerd in de toepassing van 

loopbruggen tot één complex, dat iedereen binnenshuis kan bereiken. 

Contactenscherna als functioneel stedenbouwkundig concept. Bron: Geest, J. van (1996), SJ. van Elllbden. p 138. 

Bovenstaande afbeelding is een resumé van het vorige diagram: het is getekend op een schematische aanduiding van het 

toenmalige terrein. Een vijfhoek met in de noordwestelijke hoekpunt de Algemene Diensten en in de drie andere hoekpunten 

de afdelingen Elektrotechniek, Werktuigbouw en Scheikunde. Volgens dit diagram zijn de gebouwen ook werkelijk 

gerealiseerd op het terrein, de Algemene Wetenschappen en de Algemene Diensten echter boven elkaar. De rangschikking en 

de positie vinden hun motivering in de dikte van de lijnen die de 'zwaarte' van de gewenste contacten uitdrukt. 
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De primaire contacten liggen vanaf Scheikunde, zowel naar Algemene Diensten als naar Algemene Wetenschappen; 

hetzelfde geldt voor de contacten van Werktuigbouwkunde en van Elektrotechniek. Tevens behoren Algemene Diensten en 

Algemene Wettenschappen bij elkaar. De secundaire contacten liggen tussen Scheikunde en Werktuigbouwkunde en 

Elektrotechniek en Werktuigbouwkunde. Zodoende is werktuigbouwkunde in het midden geplaatst. In verband met 

mogelijke elektrische (ver)storing werd de afdeling Elektrotechniek zo ver mogelijk gesitueerd van de hoogspanningsmasten 

van het spoortracé, dat ten zuiden van het terrein liep. 

Vergeleken met de werkelijkheid geeft dit schema een belangrijke vereenvoudiging van de feitelijke loop van de grenzen. 

Scheikunde is doorgeschoven, in westelijke richting, tot aan de Dommel, maar in functionele zin is niets gewijzigd. De 

uitbreidingszones waren slechts beschikbaar voor de afstudeerrichtingen en niet voor Algemene Wetenschappen en de 

Algemene Diensten. Voor deze centrale elementen werd geen uitbreiding verwacht en ze waren voor het oorspronkelijke 

aantal van 1000 studenten ietwat overgedimensioneerd. 

Deze open planologie zorgde voor flexibiliteit en moest toekomstige uitbreiding van de afdelingen mogelijk maken. 
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Terreinindeling naar bestemming. Bron: Embden. SJ. van & K. Posthumus (1964), De Technische Hogeschool Eindhoven. Overdruk uit Weekblad 'De 

Ingenieur' , nrs. 29/30, p. 6. 
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De afdelingen Algemene Wetenschappen, Elektrotechniek en Scheikunde werden gevestigd in 3 hoge gebouwen. Het 

gebouw voor de afdeling Werktuigbouwkunde kreeg, onder andere door de grotere gevoeligheid van hoogbouw voor 

trillingen die experimenten kunnen verstoren, de vorm van een lage hal. 

'Er zijn ook technische en praktische argumenten aan te voeren voor een dergelijke concentratie. Het eerste is , dat wij in een 

uiterst dicht bevolkt land leven, waarin de ons ter beschikking gestelde tachtig hectares weliswaar een heel grote oppervlakte 

vormen, gemeten naar de beschikbare ruimte in Nederland maar toch uitermate bescheiden wanneer men het vergelijkt met 

datgene wat instituten voor hoger onderwijs tegenwoordig in het binnen- en vooral in het buitenland blijken nodig te hebben. 

Zuinigheid met het te rrein ten einde voor de toekomst nog behoorlijk wat reserve-ruimte over te houden was dus een 

gebiedende praktische eis. ,35 

) I 
~ '. 
~',--~=; 

..... '-</ ---,. '= 1 ~ 1 

• I ft J# 1II111111II11 ,~ 

.1 :l I! 1111111111111111 
I I I! / lInlllllll '\ 

'i-/ IIIIIIIIIIIIIIII \ 
f 

Ir .... 11111111111111111 "''0-:'-/ 

\I ~' ,_1~ 
\c.,,~ 

--""'re~'-"I 
',1 

SJ. van Embden - Stedenbouwkundig vooronderzoek: Benodigd terreinoppervlak bij laagbouw en Benodigd terreinoppervlak bij verdiepingsboll w tOl4 lagen en 

hallenbouw. Bron: Geest, J. van (1996), SJ. van Embden. p. 138. 

Een maquene van hel voorontwerp. Bron: NA i archiefODEE. a-35. 

8 ~ Embden. SJ. van & K. Posthumus (1964). D~ T~chnisch(! Hogeschool EÎndhov~n . Overdruk uit Weekblad 'De Ingenieur'. nrs. 29:30. p. 4. 
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De redenen voor een geconcentreerde opzet zijn van psychologische, praktische, organisatorische en economische aard: 

'In de eerste plaats is gekozen voor een ruimtelijk geconcentreerde opzet. ( ... ) De voordelen zijn viererlei: 

De concentratie van de gebouwen en inrichtingen zal krachtige steun kunnen verlenen aan het streven tot vorming van 

een hechte hogeschoolgemeenschap en tot het verlevendigen van het eenheidsbesef bij alle leden van deze 

gemeenschap. 

Een geconcentreerde en daardoor meer samenhangende bouwwijze beantwoordt zowel ideëel als praktisch beter aan het 

feit dat onderlinge afscheidingen tussen de vakgebieden der drie afdelingen ( ... ) bezig zijn hun scherpte te verliezen en 

dat er uiterst belangrijke grens- en overgangsgebieden zijn ontstaan. 

Een geconcentreerde bouwkundige opzet geeft aanleiding tot een goedkopere bouwwijze, tot lagere kosten voor 

leidingen en verwarming en vooral ook tot een economischer gebruik van het terrein. 

Een geconcentreerde en samenhangende bouwwijze beantwoordt aan een gecentraliseerde organisatievorm, die de 

voorkeur verdient boven een gedecentraliseerde organisatorische opbouw wegens de daarmede te bereiken belangrijke 

besparingen op de personeelbezetting en de exploitatie. ,86 

Bij onderzoek naar hoogbouw in de jaren ' 50 en ' 60, wordt geconstateerd dat voor 1965 de gebouwen van de T.H.E. 

behoorden tot de hoogste van Nederland (zie overzicht volgende pagina). Er waren slecht 2 gebouwen hoger dan E-hoog, 

waaronder het Philips-gebouw in Eindhoven. Opvallend is dat in de volgende jaren verschillende concurrerende organisaties 

gebouwen realiseerden die enkele meters hoger waren. Het is duidelijk dat de symboliek van hoogbouw een rol heeft 

gespeeld bij de hoogbouw van E-hoog. 

De keuze voor hoogbouw veranderde de planologische opzet. Aan de basisopzet van de indeling van het terrein lag, zoals 

omschreven, een zekere logica ten grondslag. De Algemene Diensten en de afdeling Algemene Wetenschappen zouden 

worden gevestigd in het Hoofdgebouw. Achter het Hoofdgebouw werden de belangrijkste gebouwen van de 3 afdelingen 

gesitueerd, zodanig dat het contact optimaal zou zijn. Dit impliceerde de positie van de 3 afdelingen op een verticale as , om 

de contactlijnen (en de loopbruggen) zo kort mogelijk te houden. 

Vanaf de rondweg zou het zicht op alle hoogbouw worden belemmerd. Om vanuit het visuele aspect een gearticuleerde 

skyline te verkrijgen, werd besloten de gebouwen te plaatsen op een diagonale lijn. De hoogbouw van de afdeling 

Elektrotechniek en met name Scheikunde werd verschoven ten opzichte van de hal voor Werktuigbouwkunde. 

S6 Archief NAi. 1956. 
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Skyline gezien vanaf het noordwesten, de kant van de Dommel. Bron: Embden, SJ. van (1965), T.H. Eindhoven. Unoleum Nieu .... s, nl'. 25-1, p. 8. 

DE HOOGSTE GEBOUWEN VAN NEDERLAND TOT 1970 

Dit overzicht is samengesteld op basis van www.skyscrapercity.com. Kerktorens, klokkentorens, vuurtorens, panoramatorens. bruggen , schoorstenen, 

elektriciteitsmasten en telecommunicatiemasten zijn niet opgenomen in dit overzicht. Jaartallen gemarkeerd door een sterretje zijn mogelijk niet helemaal 

nauwkeurig. 

De hoogste gebouwen in Nederland tot 1965: 
Palace Hotel hotel Zandvoort 1963 70,Om 
Philips Nederland kantoor Eindhoven 1964 66,Om 
THE Elektrotechniek onderwijs Eindhoven 1963 62,Om 
Van Ommeren kantoor Rotterdam 1960 61.9m 
GEB Toren kantoor Rotterdam 1931 61,Om 
TH E Scheikunde ondenvijs Eindboven 1963 5S,Om 
Neudetlat kantoor Utrecht 1961 57,Om 
Dijkzigt Ziekenhuis ziekenhuis Rotterdam 1958 56,Om 
De Inktpot kantoor Utrecht 1921 56,Om 
De Leu ve kantoor Rotterdam 1958 53.lm 
THE Hoofdgebouw onderwijs Eindhoven 1963 S3,Om 

Additionele hoge gebouwen tot 1970: 
Erasmus Medisch Centrum ziekenhuis Rotterdam 1968 114.0m 
TUD Informatietechniek onderwijs Delft 1968 90.0m 
Willem C, van UnnikgebouIV onderwijs Utrecht 1968 75,Om 
Presikhaaf kantoor Arnhem 1968 74,Om 
Aho Nobel Center gebouw kantoor Arnhem 1966 70,Om 
De Zilveren Toren kantoor Den Haag 1969 70,Om 
Congresgebouw kantoor Den Haag 1969 68,Om 
Postbank kantoor Arnhem 1969 68,Om 
Oostduin kantoor Den Haag 1969 65,Om 
Atos Origin gebouw kantoor Eindhoven 1965· 63,Om 
RUG Medisch Wetenschappen onderwijs Groningen 1965' 56.0m 
Overbeekhuis kantoor Rotterdam 1965 56.0m 
Hooghuis kantoor Eindhoven 1967· 55.0m 
Rabobank kantoor Eindhoven 1967 55,Om 
UT Elektrotechniek gebouw onderwijs Enschede 1968' 54.2m 

Eindhoven HOGEschool stad. "Die school gaal boven mijn pet". Bron: Eindhovens Dagblad dd 23juni 1956. NAi archiefODEE, d2794. 
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ofb. , $l t uOI/(' terrein voor de gcb'Ouwen von 
de 2'i! Technische Hog~s,hool te Eindhoven: 
f. oltcmcnc wetenschappeJ', - werkwii:
bouwkunde. - ddafotcchniek Z. cen(fCJ/e 
tcchrlh,~ diens I. - werklui~bou""k undehal. 
len 3. aulo. - repro errr':Hle. - ontvongst -
collt:tezalen 4. sclteIkllfldige Iechr:ologie 5. 
(he.tkundif(' loOOrorIJf/tl 6. haJ-e!ekrrotech. 
nu!k 7. u/cb rl! /,;!.ng .sc hejbJ"de B. w~i;n.ejd"' f 
el l:'.kUctechniek 9. kCl ciJo:uÎs 10. PQ·~iljotn s. 
f I. dt. Dommel /2. static l~ N.S. /3 . .. De 
Ijzeren ,'II11n" 

(Foto: Marlit!n Coppen s ) 

ofb . Z Fora vall de mcquct!e 'Ion hel l " OOt;· 
wencoml>'ex. De gevel '1011 de (I c n verdiepingen 
tellende hoogbouw voor de algemene weren· 
uhoppen zal 175 PI long en 42 m hoog wa,ck!n 
Het gebouw 'o'oo( de afdel ing sch ... iklll\de zul 
4S m hOilg worden. 

In de situat ietekening en de maquette is duidelijk zichtbaar dat de hoogbouw meer op één lijn staat dan uiteindelijk is gerea liseerd . Bron: Het ontwerp voor een 

tweede technische hogeschool Eindhoven, Pol"lee/miseh Tijdschrift dd. 09-05-1957, p. 344-345. 
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De hoogbouw is op één diagonale lijn geplaatst maar de hoogbouw voor de afdeling El ektrotechniek heeft nog niet zijn definitieve vorm. 

Bron: PrograllIma .'on Eisen mei Schelsplan ell Globale Begroting \'all het Hoofdgebouw. Oktober 1958 THE. P .77. 
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De definitieve positie van de hoogbouw op een diagonaal. Het gebouwencomplex voor de afdeling Elektrotechniek heeft zijn definitiel'e vorm gekregen. Dit 

geldt nog niet voor het Auditorium. Bron: Technische Hogeschool Eindhoven, publicatie eerste bouwl'Onde OD205. NAi archief ODEE, d2160. 

De T.H.E. tijdens de bouw. De stedenbouwkundige diagonaal van de hoogbouw voor Scheikunde, het Hoofdgebouwen Elektrotechniek. Bron: 

On/H'ikkelingsplc/ll /964-1 966 technische hogeschool eindhoven, maart 1963. NAi archief ODEE, d2160. 
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Deze oorspronkelijke stedenbouwkundige diagonaal is volgens architect Bert Dirrix dermate karakteristiek, dat bij een 

vervangende nieuwbouw van E-hoog er een vergelijkbare massa voor teruggebouwd moet worden.s7 

De Stichting Wederopbouwerfgoed Eindhoven probeert voor een aantal gebouwen, zoals het Hoofdgebouw, de W-hal, het 

Auditorium en het Ketelhuis , de stat1.1s van gemeentelijke monument te verkrijgen. Het is merkwaardig te noemen dat in de 

discussie om enkele gebouwen de status van gemeentelijk monument te verlenen, het gebouw E-hoog en diens 

oorspronkelijke stedenbouwkundige diagonaal buiten de discussie blijft88 

Het is niet onwaarschijnlijk dat Van Embden en Choisy zich bij het ontwerpen van het stedenbouwkundige plan hebben laten 

inspireren door de vooroorlogse ideeën van Le Corbusier, zoals het project Ville Radieuse. Met name zijn ideeën over de 

'pilotis' waarop de gebouwen nIsten en een doorlopend maaiveld onder de gebouwen vonden hun toepassing in de gebouwen 

van de T.H.E. De ontwerpers Van Embden en Choisy zagen hierin een functionele oplossing om onder de gebouwen een laag 

te creëren die open en toegankelijk was, als verkeersruimte en ontmoetingsplaats, voor alle gebruikers. Door geraffineerd 

materiaalgebnlik in de toegangsgebouwen wande je jezelf in de toegang als het waren nog geheel buiten. 

Om een aparte laag te creëren voor voetgangers, gescheiden van het overige verkeer, werden de gebouwen opgetild en kwam 

het 'hoofdniveau' op de eerste verdieping te liggen. Dit hoofdniveau werd door middel van loopbruggen met elkaar 

verbonden. 

Gesteld kan worden dat de sculpturale expressie van de 'brute' betonconstructie is toe te schrijven aan Choisy. 

Loopbnlggen: oostgevel Hoofgebouw en het loegangsgebouw T-Iaag. Bron: Bakker, J.J.M. & J.F.M. van Dongen (1967). Tijdopname. De Technische 

Hogeschool Eindhoven 1956-1966. p. 95 en p. 108. 

87 Conclusies: Herontwikkeling E-hoog Technische Uni versiteit Einhoven - Cebruari 2002, Diederen. Dirrix, van Wylick Archilecl~n. in opdracht van Hhvl. 
8~ Cursor/ J 9 - 2 Cebruan 2006. CUr5or/22 - 23 rebruari 2006. 
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VERBINDINGSBRUGGEN 

Afwisselende hoogbouw en laagbouw en verbindingsbruggen bepalen de indruk die de bezoeker ondergaat. Links het Hoofdgebouw, op de achtergrond 

Elektrotechniek, rechts de hal voor fysische technologie. Bron: Embden, SJ. van (1965), T.H. Eindhoven. Lil/oleum Nieuws, nr. 25-1, p. 9. 

Interieur verbindingsbrug. Bron: Embden, SJ. van (1965), T.H. Eindhoven, Linoleum Nieuws, nr. 25-1, p. 9. 
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Voorstel verbindingsbrug Elektrotechniek. De verbindingsbrug wordt ook gebruikt voor het transpot1 van leidingen. Ir. SJ. van Embden - Architect - Delft. 

Bron: Diensthuisvesting TUle, 3100-199. 
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DH AILLERING GEVELCONSTRUCTIE VERBINDINGSBRUG 
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Glasgevels en details verbindingsblUggen Elektrotechniek, Ir. SJ. van Embden - Architect -Delft. d.d. 23-11-1961. Bron: Diensthuisves ting TUle, 3100-326 en 

3100-327. 
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Plafond onder verbindingsbrug Elektrotechniek. Ir. SJ . van Embden - Architect - Delft. Bron: Diensthuisvesting TUle, 3 100-335. 
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Plafond in verbindingsbrug Elektrotechniek. Ir. SJ . van Embden - Architect - Delft. Bron: Diensthuisvesting TUle, 3100-336. 
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DE GROEI VAN DE TECHNISCHE HOGESCHOOL EINDHOVEN 

1957 

1959 

1960 

1963 

1965 

PavllîQcf\. 
De :.'oorlopigc tU Is'/csting vnn 
de Technische lIogoschool. 

CT-hal, IV - hal, E-hal, 
Trans(ormutorSlaLon. 

Hogc-druklnbor:lto--:--ium, 
FT-hal, Kcldl\\lis. 

Li.lugbauw -S;.IICik..lI"de J 

IlooCc.g~bou\·· . E-hcogoouw, 
L bo:-atcl".um VOOI" landbouw ~ 

wcrktu_gen. 

T -hoogbouw, 
CoLcgel..alen·-h'"Cool\\". 

1968 
SU(h.'11lton-,.ptlI1l'cnln,!lI ,ho\'clt Ju lkrrmèl), 
W:lrm:e en Str.mlmg, Kcntl':':~C:OI,- Athene 

De groei van de Technische Hogeschool Eindhoven in maquenevom\ . Bron: Embden, SJ. van & J.C.L. Choisy (1968). Technische Hogeschool Eindhoven. pp. 

32-33. 
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september 1956 september 1957 

september 1956 september 1959 

De groei van de Technische Hogeschool Eindhoven. Bron: Bakker, J.J .M. & J.F.M. van Dongen (1967) , Tijdopname. De Technische Hogeschool Eindhoven 

1956- 1966. p. 53. 
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september 1960 september 1961 

september 1962 septem ber 1963 

De groei van de Technische Hogeschool Eindhoven. Bron: Bakker, U.M. & .I.F.M. van Dongen (1967), Tiidopnoll7e, De Technische Hogeschool Eindhoven 

1956-1966. p. 54. 
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.eptember 1964 september 1965 

september 1966 

Brulo lJUuw .... ululfltl In m' 

1957 50.000 paviljoen 
1958 50.000 
1l15li 200.000 E-hal, W-hal, CT-hal 
1960 230.000 FT-hal 
1961 230.000 
1962 230.000 

1963 540.000 HoofdQebouw, E-hoog 
T ~Iaag, llil1dbouw-
laboratorium 

1964 540.000 
1965 630.000 T-hoog 
1966 700.000 Collegezalengebouw 

De groei van de Technische Hogeschool Eindhoven en gro~i bruto bouwvolum~ in ml . Bron: Bakk~r . n .M. & J.F.M. van Dongen ( 1967). Tijdopname. De 

Technische Hogeschool Eindhoven 1956-1966. p. 52 ~n p. 55. 
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3 GEBOUW 

3_1 ALGEMENE GEGEVENS E-HOOG en E-LAAG 

E-HOOG 

Ontwerpers: 

Realisatie: 

Afmetingen: 

Lagen: 

E-LAAG 

Ontwerper;: 

Realisatie: 

Afmetingen: 

Lagen: 

Architect: 

gebouw TUle nr. 3100 

SJ. van Embden, J.L.c. Choisy en H.G. Smelt 

1959 - 1963 

70 x 20,4 x 66,8 meter (LxBxH) BRUTO 

hoogte t.O.V. maaiveld is 60,5 meter. 

14 lagen + 2 lagen kelder + 2 lagen insta llaties 

gebouw TUle nr. 3300 

SJ. van Embden. lL.C. Choisy en H.G. Smelt 

1957 - 1958 

45,2 x 26,6 x 9.8 meter (LxBx H) BRUTO 

2 lagen (I laag met tussenvloe r) + leidingruimten 

ir. S.J. van Embden - Architect - Delft 

Adviseur Consrructies: Bureau ir. Aronsobn 

Adviseur Installaties: Bureau Deerns 

TOEGANGSGEBOUW gebouw TUle nr. 3100 

Ontwerper;: 

Realisatie: 

Afmetingen: 

Lagen: 

SJ. van Embden. lL.C. Choisy en H.G. Smelt 

1959 - 1963 

47 ,2 x 18,7 x 16 meter (LxBxH) BRUTO 

2 lagen + I laag kelde r + verhoogde collegezaal 

Links E-hoog met daarvoor het lOegangsgebouw en E-Iaag. Rechts het Hoofdgebouw. Bron: NAi archief O DEE. a 13. 
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E-hoog met Toegangsgebouw en E-Iaag. Eigen foto 2006. 

E-Iaag met loopbrug. Eigen foto 2006. 
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3.2 RUIMTE 
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De afdeling Elektrotechniek zoals oorspronkelijk gerealiseerd. hoofdniveau en standaard verdieping. Bron: Embden, S.J. van & K. Post humus (1964), De 

Technische Hogeschool Eindhoven. Overdluk ui t Weekblad 'De Ingenieur', nrs. 29/3 0, p. 13. 
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Bovenstaande figuur toont het gehele complex voor Elektrotechniek. Men betreedt het complex in het centntm via het 

toegangsgebouw. De twee trappen van de begane grond naar het hoofdniveau hebben destijds voor mij de keuze bepaald voor 

een herbestemming van E-hoog ten opzichte van eventuele andere gebouwen. De toegangstrap doet iets meer dan simpelweg 

mensen naar de bovenverdieping leiden. Hij tracht een andere gemoedstoestand op te wekken. AI trachtten de ontwerpers 

Van Embden en Choisy het plan voordurend te beargumenteren vanuit puur wetenschappelijke en rationele argumenten, de 

moderne houding in hun werk bleef toch in essentie sociaal-psychologisch en ietwat romantisch: architectuur diende een 

levenswijze te ondersteunen die hen aansprak, in dit geval een ' progressief industrieel milieu'. 

Het is ook mogelijk om het hoofdniveau te bereiken door middel van een lift. Op het hoofdniveau van het toegangsgebouw 

bevinden zich de receptielbewaking en een kantine. Tevens is het mogelijk om vanaf het hoofd niveau de speciaal voor 

Elektrotechniek geëquipeerde collegezaal te betreden. Vanuit het toegangsgebouw ligt de verbindingsbntg met de hal voor 

Werktuigbouwkunde en daarmee met de rest van het interne verkeerssysteem. 

Boven is de hal voor elektromotoren (E-Iaag) welke met een loopbntg met het toegangsgebouw is verbonden. De hal voor 

elektromotoren bestaat uit een hoge beuk en een beuk met twee etages. In de hal bevinden zich onderzoeks- en 

onderwijsntimten en een werkplaats welke met een kraanbaan in verbinding staat met een grote testruimte over twee 

bouwlagen. 

De hoogbouw (E-hoog) staat met een loopbrug in verbinding met het toegangsgebouw. De hoogbouw bestaat uit 14 lagen 

met een laag op het dak voor installaties en twee lagen in de kelder eveneens voor installaties. 

De hoogbouw staat direct in verbinding met de rechthoek van de hoogspanningshal. De cirkel is een koepel, die gemaakt is 

om de afstand van de hoogspanningsexperimenten tot de gebouwconstructie overal even groot te maken. Was deze koepel 

niet gerealiseerd, dan had het gehele dak van de hal een etage hoger moeten liggen. Er is een bol rondom het 

hoogspanningspunt benaderd door de koepel boven het dak te plaatsen. 

Aan de hoogspanningshal grenst het later gerealiseerde EEG-gebouw. Deze bevat ruimten voor onderzoek en onderwijs rond 

een centrale vide. In deze vide is aan één zijde een kooi van Faraday geplaatst 1 

Deze studie richt zich enkel op de gebouwen van het herbestemmingvoorstel: E-Iaag, E-hoog en het Toegangsgebouw2 

I Een mimle vrij van eleklromagneti sche golven. 
2 Omdat de hoogspanningshal en hei laier gerealiseerde EEG-ge,bollw geen onderdCi:1 zijn van de herbeslemmingopgave bl ijven deu buÎlen hel onderzoek van deze <tnal )'sc. 
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De afdeling Elektrotechniek zoals oorspronkelijk gerealiseerd, keldemiveau en de begane grond. Bron: Technische Hogeschool Eindhoven. publicatie eerste 

bouwronde OD205. NAi archiefODEE, d2160. 

171 



De afdeli ng Elektrotechniek zoals oorspronke lij k gerea liseerd, dak en installatieruimte. Bron : Technische Hogeschool Eindhoven, pl/blicatie eerste bOl/wrOllde 

OD205. NAi archief ODEE. d2160. 

Doorsnede hoogspanningshal. Bron: Technische Hogeschool Eindhoven, publicarie eerSte bOllwronde OD205. NAi archief ODEE, d2160. 
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Doorsnede toegangsgebouw. Bron: Technische Hogeschool Eindhoven, publicci/ie eerste bOl/wronde OD205. NAi archiefODEE, d2160. 
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Doorsnede E-hoog en hoogspanningsmi mte. Bron: Technische Hogeschool Eindhoven, publica/ie eerste bOll lVronde 0 0 205. NAi archie f ODEE, d2 160. 

Oostgevel E-hoog en hoogspanningsmimte, Bron: Technische Hogeschool Eindhoven, p/lblicatie eerste bouwronde 00205. NAi archief ODEE d21 60. 
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Doorsnede E-hoog. toegangsgebouw en E-Iaag. Bron: Technische Hogeschool Eindhoven, publica /ie eerste bOllwronde 00205. NAi archief ODEE. d2 160. 
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Noordgevel E-hoog, toega l1gsgebouw en E-Iaag. Bron: Technische Hogeschool Eindhol'en, publicatie eersle bOllwronde OD205. NAi arc hief ODEE, d2 160. 
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Westgeve l E- hoog en toegangsgebouw. Bron: Technische Hogeschool Eindhoven, publicalie eersle boulVronde OD205. NAi archiefODEE. d2160. 
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E-hoog vanaf Noordoosten met op de voorgrond de hoogspanningshal. Bron: NAi archiefODEE, a13. 

Oostgevel toegangsgebouw. Bron: Technische Hogeschool Eindhoven, publicalie eersle bO/lIVronde OD205. NAi a rchiefODEE. d2160. 
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Zuidgevel E-laag .. toegangsgebouw en E-hoog. Bron: Technische Hogeschool Ei"dho\·en. publicalie eersle boull'ronde OD205. NAi archiefODEE, d2160. 
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E-hoog en op de voorgrond W-hal. Bron: NAi archiefODEE, a 13. 

E-hoog en op de voorgrond W-hal. Bron: Bakker, n.M. & J.F.M. van Dongen (1967) , Tijdop"ame. De Techl1ische Hogeschool Eil1dhovell 1956-1966. p. 111. 

Detail college:wal in toegangsgebouw elektrotechniek_ waaronder de ingangshal. Bron: NAi archiefODEE, a 13. 

Detail collegezaal en luchtbmg. Bron: Bakker, J.J.M . & J.F.M. van Dongen ( 1967), Tijdopname. De Techl1ische Hogeschool Eilldhovel1 / 956- 1966. p. 93. 
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In het Toegangsgebouw: trappen met uilkragende en verjongde treden. naar collegezaal. Bron: Embden. SJ. van (1965). T.H. Eindhoven. Linoleum Nieuws, nr. 

25-1, p. 9. 

In het Toegangsgebouw. Bron: Embden. SJ. van (1965), T.H. Eindhoven. LiJloleum Niel/lI's. nr. 25-1, p. 27. 

In HoogspalUlingshal. Bron: Embden, SJ. van ( 1965), T.H. Eindhoven. Linolel/III Nieuws, nr. 25-1 , p. 29. 

In Hoogspanningshal. Bron: Embden, SJ. van (1965). T.H. Eindhoven. Linoleum Nieuws. nr. 25-1 , p. 28. 
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E-hoog en E-laag worden gekenmerkt door een rationele, functionele en zakelijk opzet. Het gebouw is totaal gewijd aan 

technische functionaliteit. 

De verkeersstromen en de praktische eisen van de gebruikers zijn geïnventariseerd. Dit functionele pakket werd herleid naar 

een (draag)structUtlr en hier omheen werd een gevel geplaatst en zo ontstond het gebouw. Tevens was een zeer goede 

verzorging van de interne contacten binnen de discipline Elektrotechniek en tussen de verschillende disciplines een 

belangrijk aandachtspunt. Dit heeft onder andere geleid tot de toepassing van luchtbruggen . De definitieve indeling werd in 

een laat stadium en veelal tijdens de uitvoering pas bepaald. Een flexibele indeling was noodzakelijk. 

Het ontwerp van E-hoog refereert aan het functionalisme, dat wil zeggen een zakelijk en industriële vormgeving die 

functionele elementen van het gebouw esthetisch benadrukt. Het industrieel. karakter van het gebouw wordt gekenmerkt door 

het gebnlik van voor die tijd nieuwe materialen en fabricagetechnieken . Zoals een volledig glazen vliesgevel met aluminium 

profielen, die voor het eerst werd toegepast in Nederland, het gebruik van beton in een binnen- en buitensituatie en het 

duidelijk aanwezige systeemplafond met vrij indeelbare plattegronden. 

De bouw van E-hoog tussen bomen en weilanden. Bron: Coppens. M. (1982), He/lonkende lich/- Herinnering aan Eindhoven lUssen de jaren 1932 en 1982. 
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3.3 HOOGBOUW (E-HOOG) - GEBOUW TUlE NR. 3100 

Deze afdeling had een veel minder mobiel programma van eisen dan het Hoofdgebouwen de hoogbouw van de afdeling 

Scheihmde. Hier werden verschillende verdiepingshoogten niet gevraagd. Zodoende een hoogbouw die ten dele twee-beukig 

en ten dele drie-beukig is, zodat de grotere ruimten in het middengedeelte kunnen worden ondergebracht. De verdeling tussen 

de kolommen is ook hier per verdieping vrij. 
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Algemene plattegrond: Kelderlaag en Verdieping, Ir. SJ. van Embden . Architect· Delft, d.d. 13·04·196 1. Bron: Diensthuisvesting TUle. 
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3.3.1 STRUCTUUR 

De structuur van het E-complex (E-hoog en E-Iaag) werd bepaald door de vrije indeelbaarheid , de gevels en de 

draagconstructie. 

E-hoog is op te splitsen in drie gedeelten . Een hoogbouw, een toegangsgebouw en een hoogspanningsruimte. De drie 

gedeelten zijn constnlctief gescheiden . Er is een dilatatie toegepast waar de hoogbouw en het toegangsgebouw samenkomen. 

HOOGBOUW - NORMALISATIE EN STANDAARDISATIE 

Het Hoofdgebouw heeft model gestaan voor de uitvoering van het hoge scheikunde gebouw (T-hoog) en voor de hoogbouw 

voor elektrotechniek (E-hoog), waarbij T-hoog en E-hoog zijn aangepast aan de gewenste structuur voor de betreffende 

afdeling. Normalisatie en standaardisatie van de bouwelementen was hierbij een uitgangspunt, waarbij in de hiërarchie van de 

standaardisatie de inbouw op de eerste plaats komt, gevolgd door de gevel en de constructie. 

E-hoog tijdens de bouw. Bron: Foto website diensthuisvesting TUle. 

Vloer Collegezaal E-hoog tijdens de bouw. Bron: Foto website diensthuisvestiog TUle. 
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OPZET/ RASTER! MODUULMAAT 

Het gebouw heeft een stramienstmctuur, opgebouwd uit modulen, die door het hele gebouw is toegepast. Deze moduul maat 

heeft een afmeting van 1240 bij 1240 millimeter en is toegepast in alle gebouwen van de eerste bouwronde. Vijfmaal een 

moduulmaat van 1240 millimeter geeft een stramienmaat van 6,2 meter. 

Tn principe is er overal voor gezorgd, dat de plaats en het stramien van de dragende kolommen niet samenvalt met het raster 

van de moduulmaat, waarop de plafonds, de binnenwanden en de gevels zijn geplaatst. Zodoende konden de plafonds, de 

binnenwanden en de gevels, samengesteld worden uit gestandaardiseerde elementen en standaardisatie van bouwelementen 

ongehinderd worden doorgevoerd, zonder dat behoeft te worden aangesloten bij constructieve elementen, die immers voor de 

verschillende hoogbouw van vonn en afmetingen wisselend zijn. De betonconstmctie heeft een ondergeschikte rol ten 

opzichte van de gevel. In het bijzonder is dit te zien aan de hoekoplossing van de gevel. Hierbij staan aan de buitenzijde twee 

gevel profielen koud op elkaar geplaatst met een aluminium hoekprofiel. Ook het systeemplafond, de lichtarmaturen en de 

positie van de binnenwanden zijn afgestemd op de moduul van 1240 millimeter. 

De kolommen zijn niet op de moduulmaat geplaatst. De plafondelementen hebben een afmeting van 620 bij 1240 millimeter. 

De verlichtingsarmaturen zijn geplaatst om de 1240 millimeter en verspringen 620 millimeter ten opzichte van de 

gevelkolommen. Dit is gedaan om er zeker van te zijn dat de binnenwanden altijd op de gevelkolommen van de gevel 

aansluiten. De plaatsing van de binnenwanden kan om de 1240 millimeter gevarieerd worden en kan enkel geplaatst worden 

in lijn met een gevelkolom. 

I 

1_620 ! 620 • 

Modulaire plaatsing kolommen en verlichtingsarmaturen. 

Modulaire plaatsing, systeemplafond. verlichtingsamlaturen en binnenwanden. Eigen foto 2006. 
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FLEXIBILITEIT 

Eén van de algemene principes die door de architect werd aanbevolen was een grote interne flexibiliteit. Dit werd mogelijk 

door een vrije indeelbaarheid op een moduulmaat. Er kunnen mimten worden gecreëerd met een veelvoud van 1240 

millimeter. De binnenwanden sluiten dan aan op de stijlen ter plaatse van de gevel. De binnenwanden zijn van gemetselde 

Poriso, wat de flexibiliteit enigszins benadeeld . Flexibele systeemwanden waren destijds nog onbekend. De binnenwanden 

zijn omlijst met een profiel waardoor het plafond en de aansluiting bij de gevel bij het verwijderen of verplaatsen van de 

binnenwand niet worden beschadigd. 

3.3.2 MATERIE 

INBOUW 

De indeling van het plafondsysteem en de daaraan gekoppelde maat en positie van de tl-armaturen waren het uitgangspunt 

van de moduulmaat van 1240 millimeter. De maat van 1240 millimeter is gebaseerd op de afmetingen van een Philips tl

armatuur (tl-buis van 1200 millimeter + 2x fitting van 2 centimeter = 1240 millimeter). Een tl-buis van 1200 millimeter was 

de grootste afmeting die Phillips op dat moment kon fabriceren. 

Het plafondsysteem is geplaatst op de moduulmaat van 1240 millimeter. Om de panelen beter handelbaar te maken is de maat 

van 1240 bij 1240 millimeter opgedeeld in 2 stukken van 620 bij 1240 millimeter. De lange zijde is haaks geplaatst op de 

lengte richting van het gebouw. De tl-armaturen zijn ook haaks op de lengterichting geplaatst. Ruimtelijk geeft het een beter 

effect om de armaturen haaks op de lengte richting te plaatsen in plaats van in de lengte richting. 

De binnenwanden zijn geplaatst op de moduulmaat, over de naden van het plafondsysteem. De binnenwanden sluiten aan op 

de gevelprofielen welke op de moduulmaat zijn geplaatst. De aansluiting tussen binnenwand en gevelprofiel wordt afgedekt 

door een afdekprofiel van gezet aluminiumplaat van 2 millimeter dik. Dit afdekprofiel klemt om de flens van het TPE-profiel, 

volgt de maat van het profiel en sluit aan op het stucwerk op de binnenwand. Aan de bovenzijde is een soortgelijke oplossing 

toegepast. De binnenwand stopt iets onder het verlaagde plafond en sluit aan op het plafond door middel van een gezet 

profiel. De Poriso binnenwanden zijn in de lengterichting voorzien van bovenlichten die de lichtinval in het gebouw 

vergroten. 
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Detailtekening aansluiting binnenwanden op gevel . lr. SJ . van Embden - Architect - Delft, d.d 07-09-1962 . Bron: Diensthuisvesting TUle. 

GEVEL - CURT AlN W ALLS 

In 1957 hadden Van Embden en Choisy in Engeland de nieuwe 'curtain walls' bestudeerd, een systeem dat toen al vrij veel in 

Engeland werd toegepast maar in Nederland nog een novum was. Vooral de schoolgebouwen met glazen wanden in de New 

Towns Hornsey en Wellwyn inspireerden de architecten . De borstweringen waren van gewapend glas (brute glas). Door dit 

materiaal kon de achtergelegen mass ieve borstwering worden waargenomen, hetgeen volgens de architecten een 

aantrekkelijk effect opleverde. 

II~"""'''' -- --
Gevel E-hoog. Bron: NAi archi efODEE, a13. 

LOF ' Thermopane' tijdschrift advenent ie 1959. 'See, it"s Themlopane .. you'd never have to fu ss with storm windows! ' - Isolatieglas gepromoot als de oplossing 

tegen condens. Energiebesparing ten gevolge van transmissieverlies was destijds nog geen argumen t voor de toepassing van isolatieglas. Bron: Atb. Internet. 
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Geveldetail E-hoog. Bron: Dienst hui svesting TUle . 

Fragment gevel E-hoog Hoogbouw. Bron: Diensthuisvesting TUle, 3100-428. 

GEVELOPBOUW 

Ten behoeve van de plaatsing van de gevel zijn lPE-profielen aan de betonnen vloeren bevestigd waaraan de aluminium 

gevelprofielen zijn bevestigd . De gevelkolommen zijn geplaatst op he t moduul van 1240millimeter. 

Een gewapend glazen borstweringspaneel ontneemt het zicht op de vloeren . Boven het blind paneel is een uitzetraam 

toegepast. De gevel is voorzien van Thermopane dubbel isolatiebeglazing, wat vrij uitzonderlijk was voor die tijd. 

Ten plaatse van de trappenhuizen is enkele beglazing toegepast. Een constructiehoogte van 550 millimeter en een vrije 

hoogte tussen de vloer van 3200 millimeter geeft een verdiepingshoogte van 3750 millimeter. 
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DET AI LERING GEVELCONSTRUCTIE HOOGBOUW 
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Kozijntekening E-hoog, fabrikant N.V. Kon. Mij . " De Schelde'· Vlissingen. Bron: Di ensthuisvesting TU/e. 
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Kozijntekening E-hoog, fabrikant N.V. Kon. Mij. "De Schelde" Vlissingen. Bron: Diensthuisvesting TUle. 

Gevel E-hoog. Bron: NAi arch iefODEE, a13. 

Gevel E-hoog tijdens de bouw. Bakker. J.J.M. & J.F.M. van Dongen (1967), Tijdopname, De Technische Hogeschool EindhO<'en/956-1966. p. 90. 
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Kozijntekening t!1lppenhuis E-hoog Hoogbouw, fabrikant N.V. Kon. Mij. "De Schelde" Vlissingen. Bron: Diensthuisvesting TUle. 

Foto trappenhuis E-hoog Hoogbouw. Bron: Afb. Internet (website Wederopbouw Databank). 

Kozijntekening trappenhuis E-hoog Hoogbouw. fabrikant N.V. Kon. Mij. "De Schelde" Vlissingen. Bron: Diensthuisvesting TUle. 

187 



CONSTRUCTIE 

Fundering 

Alle gebouwen staan op gewapend betonnen paalfunderingen. De palen zijn geprefabriceerd en geheid. De ondergrond in het 

Dommeldal is slecht; de diepteligging van de vaste grondslag is onregelmatig. 

Heistelling bij de bouw van de T.H.E. en een luchtfoto van de bouw van de T.H.E. 

Bronnen: Coppens. M. (1982). He/lonkende lich/ - Herinnering aan Eindhoven/lissen dejaren 1932 en 1982. Bakker. J.J.M. & .l.F.M. van Dongen ( 1967), 

Tijdopname. De Technische Hogeschool findhol'en 1956-1966. p. 77. Bakker, J..l.M. & J.F.M. van Dongen (1967), Tijdopname. De Technische Hogeschool 

Eindhoven 1956-1966. p. 87. 

Vloeren 

De hoogbouw van E-hoog is duidelijk van opzet: vrijdragende vloervelden met in het werk gestorte betonnen kolonunen va n 

500 bij 500 millimeter, op een stramien van 6,2 meter. De vloer is een in het werk gestorte plaatvloer, waarbij aan de 

onderzijde uitsparingen zijn aangebracht voor materiaa lbesparing, een zogenaamde cassettevloer. Door deze 

materiaalbesparing zal het eigen gewicht een minder groot gedeelte van de totale belasting uitmaken. Dit komt vooral bij 

grotere overspanningen van 10 tot 15 meter tot zijn recht. Ook is de vloer over de gehele rand verjongd. Hier kunnen 

leidingen worden geplaatst ten behoeve van de verwarming. Ter plaatse van de kolommen zijn verdikte stroken aangebracht. 

De vloeren zorgen voor een afdracht van de verticale belasting op de vloeren naar de kolommen. De stijve vloerplaat geeft de 

horizontale windbelasting op de gevel door naar de kernen. De kernen zijn aan twee zijden van de vloer geplaatst wat gunstig 
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is voor het rotatiemoment. Een totale constructiehoogte van 550 millimeter en een vrij hoogte tussen de vloer van 3200 

millimeter geeft een verdiepingshoogte van 3750 millimeter. 

De kelders zijn uitgevoerd als grote betonnen bakken. De kolommen van de hoogbouw zijn plaatst op de kelderwand. Ter 

plaatse van de kolommen is de kelderwand verdikt uitgevoerd. De kolomstructuur is doorgezet de kelderlagen in. Het 

gebouw is geplaatst op funderingspalen. 
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Doorsnede verdiepingsvloer E-hoog hoogbouw. Bron: Diensthuisvesting TUle. 

Plattegrond verdiepingsv loer E-hoog hoogbouw. Bron: Diensthuisvesting TUle. 
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Sectie plattegrond verdiepingsvloer E-hoog hoogbouw met de positie van het mechanische ventilatiekanaal. Bron: Diensthuis\esting TUle, 3100-252 
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Doorsnede E-hoog hoogbouw, Bron: Diensthuisvesting TUle. 3100-310, 

190 



MEUBILAIRlINRICHTfN G 

I ~ ..... . '.)' -- - _'i : I _~= - __ I 
J i . ]1 I1 1 I 1 ~~_. " ! 

I 
,---.. .- , '" 

I
1 

, 'I ,. ' 1 'I ~ " , C. 

~W~ n]~ ~ L~ Ji d~ 

Voorstel inrichting instructiezalen. Ir. SJ. van Embden - Architect - Delft, d.d. 16-02-1961. Bron: Diensthuisvesting TUle, 3100-39. 

Inrichting instructiezalen nivo O. Ir. SJ. van Embden - Arcbiteet - Delft, d.d. 05-05- '61. Bron: Diensthuisvesting TUle. 

Interieur kantoorvertrek E-hoog met standaardmeubilair, foto ca. 1965. Bron: NAi archiefODEE, al3. 
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3.3.3 VOORZIENINGEN 

De gebmikelijke bouwprocedure was destijds in Nederland altijd geweest dat de uitvoering van de technische installaties niet 

aan de hoofdaannemer werd aanbesteed, daarvoor werden tal van andere installatietechnische aannemers afzonderlijk 

benaderd. Die verschenen dan meestal na elkaar op de bouwplaats voor een aanbieding3 

'Door de tijdsdmk werd nu echter het hele project CE-hoog) als één grote, geïntegreerde opdracht verstrekt aan een enkele 

hoofdaannemer. Ruwbouw en de toen meestal daarvan gescheiden afbouw werden verenigd, zodat dankzij een sterke 

coördinatie die twee activiteiten voor een deel gelijktijdig konden plaatsvinden.,4 

Dit had de beoogde tijdswinst tot gevolg. 

3.3.3.1 INSTALLATIES 

BRANDVEILIGHEID 

De brandveiligheid van E-hoog wordt gerealiseerd door de trappenhuizen naast de kernen. Deze trappenhuizen staan onder 

overdruk om ervoor te zorgen dat deze in geval van een calamiteit rookvrij blijven. 

Er wordt om en om op de verdiepingen aan- of afgezogen. Dit wordt gedaan om overdmk te creëren. 

Vanuit de trappenhuizen is er direct toegang tot het maaiveld. Ook is het mogelijk om op de eerste verdieping via de 

loopbmggen te vluchten naar naastgelegen gebouwen. 

VERWARMING 

De verwarmingsinstallaties bevinden zich in de kelder van de hoogbouw. Vanuit de kelder wordt het warme water via de 

kernen naar de bovenliggende verdiepingen getransporteerd. De verwarmingselementen bevinden zich tussen de 

gevel profielen. De leidingen lopen in de verjongde vloerrand. 

De trappenhuizen worden doormiddel van lucht verwarmd . 

. \ Bakker. M. en HooIT, G. van. (1991). Gedenkboek Technische U"ivel'sire;r Eilldhoven /956·J99/. p. 31. 
~ Bakk~: M. en HooiT. G. van. (1991). Gedenkboek Tecllllisc-Ize U"i\'ersireir Eind/lol'en /956·/991. p. 31. 
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Geveldetail verwanning E-hoog. BrOI1: Diensthuisvesting TUle, 3100-94 en 3100-95. 

Verwarmingsinsta llatie kelder E-hoog. Bron: Embden, SJ. van (1965), T.H. Eindhoven. Linolel/m Nieuws , nr. 25-1 , p. 28. 

Borstweringdel3i l: ven.vanningselement hlssen gevelprofielen, de leidingen ten behoeve van het venvanningsysteem zijn opgenomen in de verjongde betonvloer. 

In de betonvloer zijn ook spa ri ngen opgenomen rond 85 mm ten behoeve van de luchtafvoer (ventilatie). Bron: Diensthuisvesting TUle. 
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VENTILATIE 

De onbekendheid met grote glazen gevels heeft geleid tot een merkwaardige nalatigheid. 

' Het lijkt erop dat de ontwerpers gewoonweg zijn vergeten om tussen de plafonds en vloeren ruimte te reserveren voor de 

airconditioning. Van Embden daarover in 1963: "Het steeds hoger opvoeren van de eisen welke wij - zonder er ons eigenlijk 

van bewust te zijn - stellen aan ons arbeidsmilieu, heeft gemaakt dat, terwUI de bouw reeds een eind onderweg was, het 

besluit is gevallen om daarin alsnog maatregelen te nemen tegen de overlast van de ingestraalde zonnewarmte: Een goedkope 

en weinig ruimte vragende oplossing kon wonder boven wonder nog worden ingevoegd in de reeds onderhanden zijnde 

constructie." 

Dat was de zogenoemde dwarsventilatie, een systeem dat door de Eindhovense hoogleraar Slotboom was ontwikkeld 

waarvan TNO de doelmatigheid had bevestigd. Daarbij werd "de door instraling verhitte lucht aan de zonzijde van het 

nauwkeurig Noord-Zuid liggende gebouw overal direct achter de gevel aan de bovenzijde van de ramen afgezogen, terwijl 

aan de schaduwzijde al dan niet gekoelde buitenlucht wordt ingeblazen." Op het middaguur werden blaas- en zuiginstallaties 

omgeschakeld, zodat de binnenlucht van de afkoelende oostgevel naar de aanwarmende westgevel ging stromen.,5 

Maar al snel bleek dit systeem onvoldoende voor gebouwen van deze afmetingen. 

Plattegrond niveau 14 - Iuchlbehandelingkamers. Bron: Diensthuisvesting TUle. 

~ Bakker, M . & G. van Hooru 1991). Gedenkboek Technische U"iversifei, Eindhoven /956-199/. p. 30. 
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WA TERLEIDTNGEN 

Jn de hoogbouw bevinden zich twee natte kernen. Ze bevinden zich in de kernen van de hoogbouw. Op een aantal plaatsen is 

een tappunt gemaakt op de vloer. De leidingen worden onder het verlaagde plafond naar de tappunten geleid . 
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Leidingen: 4 x cv - riolering, water. perslucht en reserve. Bron: Diensthuisvesting TUle. 

3.3.3.2 INFRASTRUCTUUR 

LIFTEN 

In de hoogbouw bevinden zich twee kernen met ieder twee liften. Deze zorgen voor het verticale transport in de hoogbouw. 

De liftmachinekamers van deze liften bevinden zich op vloer 14 naast de positie van de schacht. 

GLAZENW ASINST ALLA TIE 

Op het dak van E-hoog is een rail geplaatst waarop de glazenwasinstallatie is geplaatst. Deze installatie wordt twee keer per 

jaar gebruikt om de gevel te reinigen en de ' koolshades' te verplaatsen. 

Op E-hoog bevinden op meerdere plaatsen machines die niet meer worden gebruikt. Zo is bij het aanleggen van het chip-lab 

een geheel nieuw verwarming- en luchtbehandelingsysteem geplaatst. Deze systemen zijn op het dak geplaatst. 
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3.4 TOEGANGSGEBOUW - GEBOUW TUlE NR. 3100 

In principe werden alle collegeza len voor alle afdelingen ondergebracht in één gebouw het 'Auditorium'. In een later stadium 

werd aan alle afdelingen een speciaal geëquipeerde collegezaal toegevoegd. Voor de afdeling Elektrotechniek is deze net als 

voor de afdeling Scheikunde ondergebracht in een toegangsgebouw. 

De collegezaal staat op kolommen of 'pilotis' en is vanaf het hoofdniveau te bereiken. Het toegangsgebouw is door middel 

van een loopbmg naar de W-hal, E-Iaag en E-hoog verbonden met de overige gebouwen van de T.H.E. 

Op de begane grond bevind zich de toegang en het sanitair. Tevens is vanuit hier het hoofdniveau te bereiken door middel 

van diverse trappen en een lift. Ook zijn er verschillende trappen naar de ondergelegen fietsenkelder. 

Toegangsgebollw Elektrotechniek met speciaal geëquipeerde collegezaal voor de afdeling Elektrotechniek met hoogbouw op de voorgrond. Bron: NAi archief 

ODEE, a13. 

Toegangsgebouw Elektrotechniek met loopbrug naar de hoogbouw . Bron: NA! archiefODEE. a 13. 
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3.4.1 STRUCTUUR 
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ZUIDGEVEL Geveitekeningen , Ir. SJ. van Embden - Architect - Delft . d.d . 28-10-1959. Bron: Diensthuisvesting TUle, 3100- 1 74 en 3 100-1 75. 

Toegangsgebouw Elektrotechniek, op de achtergrond de hoogbouw. Bron: NAi archiefODEE, a13. 
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Plattegrond kelder. rioleringstekening. lr. SJ . van Embdeo - Architect - Delft. Bron : Diensthui svesti ng TUle. 3100-265 . 

Pl attegrond begane grond. 
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Plattegrond eerste verdieping (hoordni\'eau) toegangsgebollw en hoogbouw. Ir. SJ. van Embden - Archilect - Delft . Bron : Dienslhuisvesting TUle. 3100-167. 
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3.4.2 MATERIE 

GEVELOPBOUW 
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Fragmen t gevel E-hoog toegangsgebouw. Bron: Diensthuisvesting TUle, 3100-32 1 en 3 100-322. 
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DETAILLERING GEVELCONSTRUCTIE TOEGANGSGEBOUW 
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Kozijntekening toegangsgebouw E-hoog. tekening architectenbure"" " ir. SJ. van Embden" Delft. Bron: Diensthuisvesting TUle. 3100-323. 
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Kozijntekening toegangsgebouw E-hoog, tekening architectenbureau "ir. SJ. van Embden" Delft. Bron: Diensthuisvesting TUfe, 3100-324 . 

. DeL 

r::JD 
I , 

Kozijntekening toegangsgebouw E-hoog hoogbouw, tekening architectenbureau "ir. SJ. van Embden" Delft. Bron: Diensthuisvesting TUle, 3100-325. 
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CONSTRUCTIE 

Het toegangsgebouw van E-hoog is een losse constmctie ten opzichte van de hoogbouw en de loopbmggen. De stabiliteit 

komt uit de betonnen kern met collegezaal. De bouwlaag ter plaatse van de entree en de kantine is een staalconstmctie. Deze 

laag staat op stalen ronde kolommen die op de verdieping minder zwaar zijn uitgevoerd dan op de begane grond buiten. De 

vloer en het dak zijn geconstmeerd met stalen HE-profielen. Gewapende betonplaten overspannen de vloervelden. Het dak is 

op soort gelijke manier samengesteld uit bimsbetonplaten. 

Aan de onderzijde zijn de vloervelden uitgerageld met houten balken waaraan de plafond platen zijn bevestigd . 
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Doorsnede. Ir. SJ. van Embden - Architect - Delft. Diensthuisvesting TUle. 3100-1 76. 
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PLAFONDS 
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Plafondindeling + details onder hoofdniveau toegangsgebouw. Bron: Diensthuisvesting TUle. 3 100-332 en 3100-323. 
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MEUBILAIR/INRICHTING 

Collegezaal 

Artisl impression inlerieur collegezaal. Ir. S.J. van Embden - Archilecl - Delft. DienSlhuisvesling TUle, 3100-111. 

Indeling collegezaal collegezaal. Ir. SJ. van Embden - Archilecl - Delft. Dienslhuisvesling TUle, 3100-109. 
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Wandafwerking Ier plaalse van schoolbord. Dienslhuisvesling TUle, 3 100-1 J 3. 
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Interieur collegezaal Toegangsgebouw. Eigen fo\o·s 2007. 

L 

Principe vloerafwerking collegezaa l. Diensthuisves\iog TUle, 3100-338. 
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Vergaderzaal 

In richting vergaderzaal. Ir. SJ. van Embden - Architect - Delft . d.d. 29-05-1962. Bron: Diensthuisvesting TUle. 3100-35. 
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Gordijn vergaderzaal: gordijn van gemeta ll isee rde te,tiel, rabr. Hardich Enschede. Ir. SJ. van Embden - Architect - Delft . Diensthuis\'es ting TUle, 3 100-11 7. 
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3.4.3 VOORZIENINGEN 

KEU KENUN IT 
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Keuken toegangsgebouw. Ir. SJ. van Embden - Architect - Delft , d.d . 19-30-1963. Bron: Dienslhuisvesling TUle. 

Keukenunit. Ir. SJ. van Embden - Architect - Delft, d.d. 27-01-1960. Bron: Diensthuisvesting TUle. 3 100-38 . 
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Uilbreiding Keuken loegangsgebouw. Van Embden Choisy Roorda van Eysinga Smell Willermans Archilekten en Stedebouwkundigen, d.d. 12-01-1966. Bron : 

Diensthuisvesting TUle, 3100-130. 
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3.5 HAL VOOR ELEKTRISCHE MACHINES (E-LAAG) - GEBOUW TUlE NR. 3300 

Het gebouw bestaat uit twee beuken, waarvan de noordelijke bestemd is tot machinehal , terwijl de zuidelijke door een 

tussenvloer verdeeld is in een begane grondverdieping en een etage op het hoofdniveau (voor ruimtegebruik zie planegrond hieronder). 
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Artist impression Noord-gevel Elektrotechniek Hal. Bron: Programma van Eisen met Schetsplan en Globale Begroting >on het Hoofdgebouw. Oktober 1958 

THE. p. 90. 

Elektrotechniek Hal met noodaansluiting en met toegang op de begane grond geheel links. Bron: NAi archiefODEE. a-l3. 
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Begane grond en Verdieping. Bron: Programma van Eisen met Schetsplan en Globale Begroting van het Ho~/dgebollw. Oktober 1958 THE, p. 90. 
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Eerder Ontwerp E-Iaag. Ir. SJ . van Embden - Architect - Delft. d.d . 2 sept. J 957. Bron: Diensthuisvesting TUle, 3300- 12. 

P lattegronden: Begane grond en eerste verd ieping (hoofdniveau). Ir. SJ. van Embden - Architect - Delft. Bron: Dienstbu isvesting TUle, 3300-32. 
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3.5.1 STRUCTUUR 

HALLENBOUW 

Op het terrein van de TU zijn in de eerste bouwronde een aantal hallen gerealiseerd welke op een gelijke wijze zijn 

gestandaardiseerd: de hal voor de afdeling werktuigbouwkunde en de centrale dienst, de hal voor elektrische machines, de hal 

voor chemische technologie, de hal voor de fysische technologie. het hoge druk laboratorium en het ketelhuis. 

De opgesomde gebouwen zijn hallen met plaatselijk ingebouwde tussenvloeren (op het hoofdniveau). De tussenvloeren 

(behalve die in het ketelhuis) zijn onderling door luchtbruggen verbonden. De begane grond van al deze gebouwen bestaat uit 

een doorgaande gewapende betonvloer, waaronder een leidingruimte. De hallen zijn uitgevoerd met een plat dak en voorzien 

van bovenlichten indien noodzakelijk, die voor de verschillende gebouwen verschillend zijn van vorm en maat en aangepast 

aan het speciale gebruik van elke hal afzonderlijk. De buitengevels zijn uitgevoerd in stalen 'curtain walIs ' . De tussenvloeren 

zijn zondanig uitgevoerd, dat zij betrekkelijk gemakkelijk plaatselijk kunnen worden verwijderd ofuitgebreid. 

NORMALISA TIE EN STANDAARDISATIE 

De dragende kolommen vallen niet samen met het raster van de moduulmaten waarop binnenwanden en gevels zijn geplaatst. 

Zodoende kunnen de binnenwanden en de gevels, samengesteld uit gestandaardiseerde elementen, ongehinderd worden 

doorgevoerd, zonder dat hoeft te worden aangesloten bij betonnen of stalen dragende kolommen, die immers van vorm en 

afmeting wisselend zijn. De kolommen komen dientengevolge overal vrij in de ruimte te staan, voor de gevel en de 

binnenwanden, doch dit ruimte efficiënte nadeel is volgens de ontwerpers geringer, dan het prijsgeven van het principe van 

normalisatie en standaardisatie en het voordeel van flexibiliteit. 

OPZET/ RASTER! MODUULMAAT 

Als moduul maat is voor alle bladgrondindelingen een maat van 1240 millimeter vastgesteld. Alle ruimten worden gevormd 

op een veelvoud van deze maat. Deze maat is afgeleid van een Philips tl-armatuur. Bovendien is deze modulus afgestemd op 

de gangbare handelsmaten voor alle plaatmaterialen, terwijl het tevens voor de beglazing tot gunstige prijsbepalingen leid. 

Bij het opzetten van de plannen voor de draagconstructies is vijfmaal deze moduul maat, dus een stramienmaat van 6,2 meter 

gunstig. Indien daar aanleiding voor was is tweemaal deze stramienmaat, dus een stramienmaat van 12,4 meter toegepast. 
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HOOGTE VERTREKKEN 

Voor normale vetrekken is 2700 millimeter aanvaard als vrije hoogte tussen vloer en onderkant plafond (de 

verlichtingsannaturen zijn niet ingelaten). De mimten op de begane grond van de hal zijn hoger, namelUk 3500 millimeter. 

De hoogte van de hallen zelf is telkens bepaald in overeenstemming met de eisen van het bouwprogramma van de 

betreffende afdeling. 

J 

jl·. 
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Doorsnede E-Iaag. Ir. SJ. van Embden - Architect - Delft. Bron: Diensthuisvesting TU/e .. 3300-21. 

Doorsneden E-Iaag. Ir. SJ. van Embden - Architect - Delft. Bron: Diensthuisvesting TUle, 3300-26. 

Machinehal. Eigen foto 2006. 
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3.5.2 MATERIE 

INBOUW 

De binnenwanden zijn geplaatst op de moduul maat. De binnenwanden sluiten aan op de gevelprofielen (IPE 160) welke op 

de moduulmaat is geplaatst. De aansluiting tussen binnenwand en gevelprofiel wordt de binnenwand afgedekt door een gezet 

plaatstaal van 2 millimeter dik en sluit koud aan op het gevelprofiel. De binnenwanden eindigen onder de plafondhangers. De 

binnenwand zijn van metselwerk van Poriso wat de flexibiliteit enigszins hindert. 

De binnenwanden in de middenzone op het hoofdniveau zijn vervaardigd van een houtskelet mOlltagewand. 
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Detail aansluiting met gevel. Ir. SJ . van Embden - Architect - Delft. Bron: Diensthuisvesting TUle, 3300-58. 
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Montagewanden op de tussenvloer: Diensthuisvesting TUle, 3300-86. 

---_ ._ , 
I 

, ' . ,-~'-

Detail montagewanden op de russenvloer. Bron: Diensthuisvesting TUle, 3300-56. 

Motorenhal E-Iaag. Bron: NAi archiefODEE, a-13. 
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GEVEL - CURT AIN WALLS 

Voor de gevelconstructie is gestreefd naar een zo licht mogelijke uitvoering, om de gewichtsbelasting op de draagconstnlctie 

zoveel mogelijk te beperken . 

Er zijn zoveel mogelijk 'curtain walls' toegepast en bij andere hallen zijn op enkele plaatsen, waar gesloten gevelvlakken 

noodzakelijk waren (transformator- en schakelhuizen, ketelhuis en hoge dnlk-Iaboratorium (Gaslab», baksteengevels 

toegepast vanwege explosiegevaar. 

Vanwege een gunstige warmte-isolatie, behaaglijkheid en geluidsisolatie zijn de stalen gevels beglaasd met dubbel 

isolatieglas. 

De gevelfabrikant was F.W. Braat N.V. uit Delft6 
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Fragmenl gevel E-Iaag Hallenbouw. Bro11 : Dienslhuisvesling TUle, 3300-18. 

6 Bron: Tekening - Diellsthuis\'csling TU/c. 3300-5 . 
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Westgevel E-Iaag. Bron: Diensthuisvesting TUle, 3300-33. 
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Oostgevel E-Iaag. Bron: Diensthuisvesting TUle, 3300-34. 
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Gevel fragment Noordgevel. 

Foto: W.M.v.B 2006. 

Hoekoplossing. Foto: W.M.v.B 2006. 

Gevels E-Iaag (van links naar rechts en van onder naar boven): Zuidgevel. Oostgevel. Noordgevel en Westgevel. Bron: Diensthuisvesting TUle, 3300-47. 

215 



'" 
I' , 

I 

'. , 

-W. _ _ 

, -?", ~.:oJop. ':'''' 

' -r 
, t ' .,l~~~,::;">-,::'..:.~~ ~ ' ''C>' .~ .... ~.,., ,;u.<". 

I ', - ,~" _ _ 

\ 1 T 
~ \ t '~ 

__ g)', i 1 

~;:~~:~.~ 
-,-~ ( 

>I- .~, '.,. 

~ \ -r -- -~ 
, I 

, r, 

I _ _ _ .J. 

Detail gevelconstructie, Bron: Diensthuisvesting TUle, 3300-43, 
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Noordgevel. Foto: W,M,v,B 2006, 

Interieurdetail Noordgevel. 

Eigen foto 2007, 



PLAFONDS 

De verlaagde plafonds zijn van geluidabsorberend materiaal (vooral de studeer- en werkmimten, maar ook ruimten waarin 

bijzonder storende geluidsbronnen zijn opgesteld). In de magazijnen en de machinehal is een verlaagd plafond achterwege 

gelaten. 

, 
_ ___ I 

---·r 

Dakranddetail: met plafondhangers. Bron: Diensthuisvesting TUle, 3300-107. 

Detail aansluiting met plafond. Ir. SJ. van Embden - Architect - Delft. Bron: Diensthuisvesting TUle, 3300-101. 
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CONSTRUCTIE 

Fundering 

Gewapende paalfundering. Geprefabriceerd, dan wel in de grond vervaardigd. 
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Consrructieschema's E·laag: Fundering - Begane grondvloer - Tussenvloer - Dak. Bron: Diensthuis\'esting TUle, 3300-133. 
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Plattegrond en doorsnede gewapend betonconstmctie fundering. Bron: Diensthuisvesting TUle, 3300-120. 

Leidingruimten, kruipruimten en kelders 

Over de paalfundering zijn voor de hallen gewapende betonnen 'dooscontructies' toegepast, waardoor de leidingruimten 

toegankelijk worden. De vloer van deze leidingruimte ligt hoger dan de verwachte hoogste grondwaterstand en is zodoende 

niet waterdicht geconstrueerd . De 'kelders' in de kruipruimten ten behoeve van speciale installaties zijn wel waterdicht 

uitgevoerd in gewapend beton. 

Vloerconstructie 

De vloer van de machinehal is los gehouden van de rest van het gebouw, om overdracht van trillingen zoveel mogelijk te 

beperken bij experimenten. 
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Constructie russenvloer. Bron: Diensthuisvesting TUle, 3300-138. 

Tussenvloeren 
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Voor de secundaire constnlcties (de ' tussenvloeren') is een goed demonteerbare staa lconstnlctie ontwikkeld . De 

tussenvloeren zijn in gewapend beton geconstrueerd, dit wegens de bijzondere eisen die de installaties (onder andere een 

hijsinstallatie) aan dit gebouw stelden. 

Bij de overige hallen was het noodzaak rekening te houden met voortdurende interne wijzigingen in de indeling en het 

gebruik heeft ertoe geleid om de nIssenvloeren uit te voeren als demontabele houten vloerconstructies. 
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Draagconstructie 

De constructie is uitgevoerd in gewapend beton. De kolommen zijn net als bij de begane grond (doos)constructie in het werk 

gestort. De overspannende balken zijn geprefabriceerd gewapend betonnen I-liggers. 

De dakconstructie is geconstrueerd door prefab betonnen tussenliggers die overspannen tussen de I-liggers en afgedekt met 

een bimsbeton dakelementen. Fabrikant Bimsbetondak was Oosthoek & Zoon N.V. Alphen ald Rijn 7 

In de machinehal is gerekend op de montage van een loopkraan. 
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Geprefabriceerde gewapend betonnen I-ligger>. Bron: Diensthuisvesting TUle . 3300- 140 en 141. 

7 Bron: T~k~ning Dicn s lhlLi~vesl ing TUle. 3300-139 - d.d. 21-03-' 58. 
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Plaatsing betonnen kolommen en stalen lUssenkolommen, Bron: Diensthuisvesting TUle, 3300- 128. 
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3.5.3 VOORZIENINGEN 

Foto plafond machinehal: stralingspanelen, verlichtingsannaturen en geluidsabsorberende plafondafwerking . Eigen foto 2007. 

Foto interieur werkruimte op de verdieping: radiatoren en verlichtingsarmaturen geplaatst onder plafond. Eigen foto 2007. 

3.5.3.1 INSTALLATIES 

HEMELW A TERAFVOEREN 

De hemelwaterafvoeren zijn staand bevestigd tegen de buitenkant van de betonnen gevel kolommen en zijn in de begane 

grond vloer gespaard. In de grond zijn ze met een ring om het gebouw op elkaar aangesloten. 

PLAATSrNG VAN LEIDrNGEN 

Bijzondere aandacht kreeg het plaatsen van leidingen. In de lage gebouwen zijn deze ovef\vegend onder de begane 

grondvloer aangebracht in de betonnen leidingbak (riolering, warm en koud water en leidingen ten behoeve van 

ruimtevef\varming). Op de verdiepingen worden de leidingen aangevoerd van onder de verdiepingsvloer. 

VERWARMING 

De (werk)nlimten ter plaatse van de tussenvloer worden vef\varmd door radiatoren. In de machinehal zijn stralingsschermen 

toegepast die eveneens verwarmd worden door warm water. 
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3.6 DE TAND DES TIJDS 

Enkele wijzigingen na de realisatie: 

ALGEMEEN 

- Gewijzigde belijning 'curtain walis', E-hoog en E-Iaag; 

De verticale belijning van E-hoog en E-laag is door het aanbrengen van zonweringsystemen gewijzigd. 

- Gewijzigde binnenwanden; 

De positie van de binnenwanden in E-hoog is gewijzigd. Ook zijn er op verschillende plaatsen systeemwanden toegepast in 

plaats van de oorspronkelijk gestucte Poriso binnenwanden. 

De binnenwanden in E-laag zijn bijna allemaal origineel. Alleen de sinlatie ter plaatse van de originele entree op de begane 

grond is gewijzigd. 

- Gewijzigde elektravoorzieningen. 

Zowel opbouw a ls inbouw komen naast elkaar voor. Origineel was de elektra in de werkruimte en onderwijsruimte veelal 

opbouw, dit vanwege de geboden flexibiliteit van en opbouwsysteem. 

E-HOOG 

- Koolshades buitenzonwering; 

Aan de oost-, zuid en westgevel is een zonweringsysteem toegepas t. De buitenzonwering bestaat uit koolshades. 

- Gewijzigd systeemplafond; 

Er zijn verschillende typen systeemplafonds aanwezig. De originele plafonds zijn op diverse plaatsen vervangen door andere 

plafondsystemen. 

- Ventilatie en airconditioning; 

Het mechanische dwarsventilatiesysteem is buiten werking. 

- Schilderwerk zichtbeton; 

De betonnen kolommen zijn op verschillende verdiepingen geschilderd in verschillende kleuren. De eerste en tweede 

verdiepingen zijn afwijkend ten opzichte van de andere verdiepingen. Tevens is de constructie van de collegezaal in het 

toegangsgebouw zwart geschilderd. 

E-LAAG 

- Buitenzonwering; 

Aan de oost-, zuid en westgevel is een zonweringsysteem toegepast. De buitenzonwering bestaat uit horizontale lamellen. 
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BELIJNING 

De belijning van de gevel is momenteel zowel horizontaal als verticaal. De horizontale lijn ontstond doordat de zonwering 

donkerder van kleur is dan de geveldelen. De stijlen lopen echter in verticale richting door in een lijn. Opgemerkt dient te 

worden dat oorspronkelijk de verticale richting van de aluminium gevelstijlen het meest geaccentueerd was. Dit was het 

esthetische ideaal van Van Embden in dejaren '50. De verticale belijning van de gevelstijlen benadrukte het volume en de 

massa van het gebouw. 

Door de later toegevoegde 'koolshades' heeft de gevel een ander aanzicht. De donker gekleurde 'shades' geven de gevel een 

andere belijning. Door het ontbreken van te openen delen ter plaatse van de kolommen, was de constructie in de gevel 

zichtbaar. Door de toepassing van de shades is dit effect verloren gegaan. 

E-hoog '5 avonds. De verlichting tekent horizontale banen. Bron: Bakker, J.J.M. & J.F.rvI. van Dongen (1967), Tijdopname. De Technische Hogeschool 

Eindhoven 1956-1966. p. 116. 

Westgevel Hoogbouw voor Elektrotechniek. De luchtblUg vormt op het hoofdniveau de verbinding tussen het Toegangsgebouw en de Hal voor Elektrotechniek. 

Bron: Embden. SJ. van (1965), T.H. Eindhoven. Linoleum Nieuws, nr. 25-1, p. 22. 
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KOOLSHADES ZONWERING 

De historie achter de zonwering van het gebouw is niet geheel duidelijk. Bij de ingebruikname van het gebouw in 1963 

waren de 'koolshades' zonwering niet aanwezig. De koolshades komen voor het eerst voor op tekeningen van een 

hinderwetvergunning uit juni 1974. Bij de ingebruikname was een koelsysteem in gebruik. Door geluids- en stankoverlast is 

deze buiten gebruik gesteld. Nadien zijn de koolshades aangebracht. 

Voor zonwering is een Koolshadesysteem gebruikt waarbij een vinylweefsel in een kader is geplaatst en in een geJeiderail 

voor de gevel is gemonteerd. Deze shades houden het direct invallende zonlicht tegen en voorkomen opwarming van de 

werkplekken. Uit een afstudeerscriptie van de T.H.E. van E. van Leeuwen uit 1978 blijkt dat kort na de ingebruikname een 

onderzoek is gestart naar de doelmatigheid en het gebruik van de shades. Het bleek dat de zonwering niet volledig naar wens 

functioneerde. De mogelijkheid tot het zelf verplaatsen van de shades werd als een groot gemis ervaren door de gebruikers. 

Het advies was om de westgevel ook te voorzien van shades en deze centraal en elektronisch te bedienen. Na enige tijd werd 

geconcludeerd dat ook deze shades niet goed functioneerden. De elektronica, staalkabels en motoren werden verwijderd en 

de shades werden vast op hun positie gemonteerd. Momenteel is het zo dat de shades tweemaal per jaar door de glazenwasser 

in de door de medewerkers opgegeven gewenste positie worden geplaatst. 

VENTILATIE - AIRCONDITIONING 

Koolshades E-hoog zuidgevel. Eigen foto 2006 

Kooishadesysteem. Bron: Afb. Internet. 

In E-hoog is momenteel geen sprake van een mechanisch ventilatiesysteem. De mechanische dwarsventilatie die bij de 

realisatie aanwezig was, is na enkele jaren verwijderd. Het systeem voldeed niet omdat het de nodige geluids- en 

stankoverlast veroorzaakte. De leidingen van het systeem zijn gemaakt van asbest. Door het verwijderen van de installatie is 

vloer 14 buiten gebruik. Het gebouw wordt momenteel voorzien van verse lucht door het openen van de ramen in de gevel. 

Dit geeft de nodige overlast bij een warme dag door instfalende zonnewarmte. 

Het systeem bleek al vrij snel na de ingebruikname onvoldoende voor een gebouw van deze afmetingen. Sindsdien is veel 

moeite, energie en geld besteed aan de leefbaarheid van het binnenklimaat. 
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4 CONCLUSIES 

De uitgevoerde analyse van de technologische aspecten van de gebouwen zijn van essentieel belang om tot een afweging te 

komen van wat er (on)mogelijk is. Bij bouwtechnologisch onderzoek gaat het niet om het bepalen van de cultuurhistorische 

waardestelling van een gebouw maar om het achterhalen van de kwaliteiten van een gebouw. 

De uitgangspunten, destijds geformuleerd door Van Embden, kunnen bij een ontwerp voor een herbestemming dienen als 

nieuwe uitgangspunten. Het ontwerp kan zodoende gezien worden als een eigentijdse voortzetting van het jaren' 50 idioom 

van de THE. Bij transformatie en interventie van moderne monumenten wordt het niet als integer beschouwd om de formele 

eigenschappen van het oorspronkelijke ontwerp te imiteren, maar wel om de ontwerpmentaliteit van de oorspronkelijke 

ontwerper te recapituleren. Maar hoe zou deze gewerkt hebben met de middelen van vandaag? 

Het gebouwencomplex valt buiten de contour van de ' Compacte Campus '. Bij een herbestemming zal men het complex 

moeten wijzigen in een functie die het complex plaatst buiten de exploitatie en het beheer van de universiteit. 

Het gebouwencomplex van de voormalige THE past in het tijdsbeeld van de moderne naoorlogse architectuur in het binnen

en buitenland. Typologisch onderzoek naar gebouwen van SJ. van Embden die in de zelfde periode werden gerealiseerd als 

het E-compJex bevestigt dat de historische continuïteit van de (bouw)geschiedenis in gevaar is. 

Het bestaande is bepalend voor de historische continuïteit en vormt een herkenbare tijdspecifieke laag. Gebouwen zouden in 

principe duurzame objecten moeten zijn en zijn daardoor ook continu aan verandering onderhevig. Het gaat zowel om duur in 

tijd, als duur in geld uitgedrukt. De levensduur van gebouwen en de historische continuïteit daarvan zijn onlosmakelijk 

verbonden met de mogelijkheden om veranderingen in zich op te nemen. Verandering is niet mogelijk zonder dat er een 

continuïteit gedefinieerd kan worden. Het bestaande voegt een extra laag aan historie toe die bij volledige nieuwbouw 

onmogelijk te realiseren is. Zie voor een stelling hierover DEEL C - HOUDING. 

CONCLUSIES BOUWTECHNOLOGISCH ONDERZOEK NAAR E-HOOG. E-LAAG EN TOEGANGSGEBOUW: 

I. Van Embdens ' all-purpose' concept bestond uit algemeen bruikbare gebouwen die zo opgebouwd waren uit 

verschillende lagen dat wijzigingen vereenvoudigd uitgevoerd konden worden . De algemene bruikbaarheid en de 

aanpasbaarheid van de gebouwen moesten de wijzigende onderwij sbehoefte kunnen weerstaan . 

2. De gevels, diverse inbouwen de installaties zijn dusdanig versleten en aangepast dat hergebruik niet mogelijk is. De 

constructie is de enige laag die na behandeling geschikt is voor hergebruik (overmaat baat!). 

3. Bij hergebruik is het de constructie de historische laag die iets vertelt over het verleden van het gebouwen zodoende de 

historische continuïteit waarborgt. 

227 



I 
I 
I 

BESTAANDE TOESTAND 
TOEGANGSGEBOUW 

SCHAAL 1:300 



~--~ .... ~--~ ................................ ~ .... ~ .......... -=~~ 

WESTGEVEL 
@ 

-- ~ ..... 
i! mo I! 
DOORSNEDE LOOPBRUG 

<V cp 
i 
i 

OOSTGEVEL 

HOOFDEII'TREE 

;;..0 ~lm~. ===-:.5;::;.m. ___ l0m. SCHAAL1 :300 

cp 
i 



® ~ ® 0 ® ® ® 

~ 
I .J 

~ 

---~ 
-- ._, ..wa: 

rr= I I ! ~ 
LOOI'IIIJG 

.-

I 
i i 

- lJ i '---re i ....... 
i i i .... i i ·XI. 

ZUIDGEVEL NOORDGEVEL 

cp r 0 ' ~ ~ ~ ~ I 

i i 

i 
I 

i i 
i 

i 
i 
i I 

HOOFDEIITRE! 
I 

i I T I I 
~·_-_·_·_·_·_ ·-t-·_·_·_·_·_·_·t·_·_·_· 

IM 
._._._._._.-t-._._._._._.-

I 
i 
i '<Y i 
! I! ij : i i I !II! 

i 
I 

:~: t I 
~ =I "-W·_· .. . -+_._._._._. DJa ..... 

._ --------- . - -

~ 
, 

112:;] i ~l~ / I~ ~ 
, 
, 

i : 

D~ i I I ! 
i D TOLETH. 

Illllll II1 IIII1III1 

i i 
../O..lA.LQ la.l " I 

i f- i 
®-._._._ ._ ._._.~_._._- ._._._._._.-

~._._._._--- -

I • i I 
i 
i 
i 
i 
i IXI. Q[r._._-_._._._.~ ._ ._._._._._. ._ ._.-+-._._._._._.-
I i i 
i i 

BEGANE GROND 
::.,.0 ~I m-==. ==5;;,::,:;m. ___ IO m. SCHAAll:300 



i r cr 
~ 5 

I CD 8 

~:----1--------- 1 ---------1 --
i IJl ! ---:OlLEGaUL . Elro"'TE .... I 

- -- -

~I I ,Ir :..-=..s ~/1 
I 

I 
~ IT7 L : I i 

~--
! HO' 

I I iI I 
i i 

I 
\! I i 

~------ 1--------- 1--------- i 

1 \\ 
I 

i i I 
~ 

I I ~ i 

i 

.11, I ~[ I 
i 

i I i , ............ i 
i ! I I 

~----- , - - - ---
Ilb:~i 1II II I 

i I 
~ r----' r 

I 
0200 .200 .200 l20G ""'" """ 

i 
"'" I I I 

DOORSNEDE A-A 

cp .,.. cp 
"'" 

I 
I 
i 

@-----I ------ I - - - - - - I - - - - - - - - - - - - - - - - - - - :1------

". - - -! -------0 -------rl>f'"l+'4---"'>.---"'++-""-1+- .. --L----- lJ;~- ~I-- ~------- I- --- ~-
I I ®- ._._._._._ .... - . - - .. . . - . - . _. ._._--u--_. . ----_. . ---.. --.. . ' ._._._._._--

~~~.~LD=ER~5m. ....... , _". L; ! ! 

I I i j',i 

.L. i 

I 
I 
I 
1 
I 

I 

I 
I 
I 
I 



~If ~~ ------"l------- ... --------------------- -. 00000 000000000 0 

! 
1 

11I93r==~==~==~!~,,~~~~ ~ - ----------------- - - -- - -- ----

-r==~~===v~ê~~~------------------ --- --------
1 

i 

~--- - -- t --
~---------

- - I· -- --------------- - ---- ------- --

i 
1 

~~~~~~~;;;--~I -------- - --- - - - --------;.=<:--:rl+=.;;.;;....----

I 
~------~-- ~==~==~====*=======~~~~ 
~~ I 

I '2OQ I '2OQ 
lzog 

DOORSNEDE B-B 

~ cp cp ~L cp cp cp ep I 
1 1 1 1 1 i i h 
! ! I ! ! ! l.J......J... j 

@-._.- . .-.-+-.-.-.-.-.-.-. I ._ ._ ._._. _ _ ._+-._._._._._._.~-.-.-.- .- .- . -. 1.-.-.-.-.- .-_ - - .- - -.- L ...!.-.!...-. . r --. ._. 
lOOP......... + ! I ....... ! I 

~- --~!~~~~ 
@-._.biA==i= ~-~~+ -------t >- - - -+- I~ -ljllllfl lJ 11 11 L ~_ I r-- T~ - - T---i-=oi=,..,..J-A 

: ' I : ~ : Jlillilllli : 

@----t-----l-------t >c~- J-t--
1r 

rlrlrlrlrlflf - j r_ ' H~I H I~ l-- -- ~I--- -
: ! i !D 

~·-·-·-·-·-·-·j ·-·-·-·- ·- · -·-·r ·----·-·-·- ·- · .-.-.-~-.-.-i- ·- ·- ·-·-·- ·-·jl ·- ·-·-·-·-·-·-· +·-·-·-·-·-.-. ~.-.-.--_. '- '- , .- .. - .-. 1 1 1 1 

! I I ' i =-- 1 ~ 
::.,0 "",1m~. ==:.::5m. ____ 10m. SCHAAl.1:300 

VE RDI EPING @--.-._.- - ._ .- .- .- .- .-.-.-. __ . ' - ' - '- '- '-' -.~._-- .-. 

\\ I 



/ 
~~<ç,\, 

\)0 

0 

• 
• • 

• 
• • 

• D 
• 

• 
0 

D • 

• 
• 

• EEG-GEBOUW 
• • • 

r 
. -

• 

• 

@ • 
0 

~ f -+-
• 

-@ [!J 

• 

• <.9 • 
• 0 0 
• 0 

:::c 
E-LAAG I 

w 

• 
• 

• 
• 
• • 

I ~ I ril r: ! ~ I ~! I .) 00 

• • •• • 

0 
• • • 

• 
• • • • LAPLACE-GEBOUV\ 

• • •• • • • • 
SITUATIE 

• 

• • • • • • 
• • • 

n ~- ~~- .::n ..... C!:r-UAAI " .... AAn 



BESTAANDE TOESTAND 
E-LAAG 

SCHAAL 1 :200 en 1 :300 



cr H 

I 
i 

+---------- --- ------- ----~~~------ ------+--------------+------------
, i 

~.~-----------+------------ .- ----
i 

---~~=- -- -----L------t------l-------------t-----I -~ ~ ii........... lil I I T~T~H~I~T~ i 

j I ~~btlb.Y.~~ 
~ ! i ! i i i ! : 

----- ~-~~-Ä--- : --," ------- -- -!------ ·----- ·i----- -- -- -----~--------------j----------1.----TIiiTIif"f--"fi -----
I T~ T ~ I I I ! [---T=r1 .<>!,Jcl..cJ ! ' i __ --L .• 

_~ iT-TmTITlJl .... ,: 1

" 

.... 1! lIAGAlUN I .. ...., I 
1--I __ .... ..J-_!IIIIIIl i I r-t .. r----n i ..i:=l I 

-- '-=f~d.--~~=kl---- ---t- 9__________ r-----.---. ~:J::t- ----.---.f----r------------' ----------t -------------l-- -
~ j I ! ~·o I 1 ! I 

j "RKKAN~ '
1
' YoE"""" I .. _. ~, ."'........ ...~.. WE"""""'" I

1 
.. - I 

I I I I 

-+----------~ -----------~;~---- - -- -~--------- ---+------- ------ ·~-----------t ---- --------.~- -----
"on ."'" ."" ! I .,.. ."'" , I 

BEGANE GROND 

~ 
i 

ZUIDGEVEL 

::,.0 ~1~m,==::.5.:::;m. ___ 1,Om_ SCHAAL UlO 



o ~ cp 
! i ' -----+----------- --------------t·~-----------+---- -----
I I i 
I i 1 

l'I.w .• . 

_____________ I _ __ __________ J __________ _ _______ . ____________ J _____________ _ 
I' i i 

I ~--~--~--~--~----~_+~._----~------~--_.--~H 
---~ -- ----- ---+---- ------.. --------- ---il--- ---------il--------------+.- .--

i i i i 
KDPE-.' WEba. "~"""E"...J...... """"'" i 

i I i 
I
' lOOl'BRLlClMMR 

! I . Tot:QMCiSGDOUW 

-- -- .-. ·-------·---·-i-·-~-- --·- - --~--·--- --·------+_---·-·-·---.--~-- .-----.-----:---.- .-.------~-- -.---

'---+-+i - I I I i I -----+--1 t--------' 
i WE...... WE""*",,, ......... I .. """"'.. ~ WERIOWIER ~ --i .........,. "'~ER ........ I 

----- -+.-------- ---~.-- -------- ! -.------ - ---~--- ------- -~ ---- - -- ------~ -------- -4--- -- -----~ 
I I I 

o 
VERDIEPING 

~~. ------- - --- -

NOORDGEVEL 

::,.0 ~1JJ1",", ==~5m::;... ____ 10 m. SCHAAL 1:lCIO 

I 



CD 
I 
i 
i 

OOSTGEVEL 

~ 
i 
i 

cp 
i 
I 

WESTGEVEL 

~ 
i 
i 

;..0 ..::1 =m,= ==-:;5..;.;.;;m, ___ 10 m, SCHAAL 1:200 

cp 
I 
i 



~ ~ 
i I 

i i 
--- -

I I I I I 

i 
! 

- ---

i I --_._---- - --
-...! 

----
I 
I 

e200 I 'ate! 

DOORSNEDE A-A 

~ ~ 
I ! 
i 

- - --
I I I I I I I I I 

i 
i 

-- - -

i 
I 
! -- - - ------- I 

! Ir 
-- - --

! lL 
i . "'" j -'2OIl 
I I 

DOORSNEDE B-B 
cp 2 

i 

I 
i 

----

i i 

l 
i ! 

--- -

~ - --------
; 

- ----
! 

'200 i 000 

DOORSNEDE C-C 

cr 
I 
! 

I 
i 

I 

~ 
I 
! 

I I 

[I' 

Ulw 
i 
I 

Q) 
i 
i 

I 

I 

! 

I 

I 

02QQ 

I I 

..... 

I 

11 
l 
I 

1200 

f 
E F G H 

-~ 

~ 

i 
~ 

I 
i i I 

I I i I ! 
-~----

I I I I i I ( ! 
__ --"""'Jo.Un11 

!I ! 
I I I 

.zoo 'zoq 

Cf f F C$) ~ 
I i 

I I 
-~ 

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I ~ 
I I 

i ! ! I 
~ 

--~--- _ . 

fT i 
~I 

U U UIL -- """- """ 
j 

""" i 
I I 

~ CV 
I i 
i i 

- --~-~ 

--~ 

I 
! I 

--~--- -- -- -- - -- -- -- - -- - --- - -- - --- - -- _ . 

! ,r' 
! 

I 
'2011 

! 
~I 

UIU 

BESTAAND PEIL = o.k, paalfundering 

::..0 -,1"",m.====~.:::;m. ___ l0m. SCHML1:300 

bestaande moduulmaat = 1240mm. hoofdmaat (stramienmaal) = 5 x 1240mm = 6200mm, 



.200 , 

DAK 

® 
I 

i 
i 
I 

c 

;..0 -"1",,,m'~~=,5_m. ___ l0 m. SCHAAl.l:300 

o ® 

I i H 

.200 



_. __ ._---- -------- -

BESTAANDE TOESTAND 
E-HOOG 

SCHAAL 1 :400 



WESTGEVEL 

L' -'l'~~=l.iIl'~ _____ '01ll. IICHMLh60D 



OOSTGEVEL 

0',. 10 m. SCKML 1l4OC1 



NOORDGEVEL ZUIDGEVEL 

:,.. • ..b!'m~=d'.::.~ ___ 101J1. SCKUL I:400 



r-+~D _ _ +QD_ -, _erf---. __ -+ ()-, .........., 

IJ 
(~ 

---------~ 

----~~~Il!!!!II~~==~~==~ -------------

-~~~=~~==~===~ ----------~ 

-~==«==~==m-I----------............ 
---------~ 

----------~ 

----------~ 

--- ---------~ 

---------~ 

~-------- 1- ----- - -- 1-----

1------------f -- -------- Itr~~~~~~...1fii·-i~~----------------~~~=;t=~~~~=~I-I--- -- ------...-------. 
\I~----------------~' : 

,j 
------------~ 

:===~:~ -~1--u~M===: 
DOORSNEDE CoC 

BESTAAND PEIL' o.k. paa/fIKIdeII1Ig 
bestaande moduulmaat = 124Omm. ho<i'OOl-aal (strimienmaal) = 5 Ä 12.emm = 62OOrMI. 



DOORSNEDE A-A 

BESTAAHo PEIL = o.k.. paaWl.ildering 
:..' ",,'~m,===,':.:::m _____ l,O 111. SCHMl 1:400 tM!staande modllJlmaal = 1240mm. hoofdmBat (sb'amienmaII~ :: 5 II 12"cmin = 6200inm. 



cp 
I 
! 
I 
j 

i 

I 

cp 
i 
I 
i 
i 
i 
I 

I 

Cf) 
I 

~ <;iJ 

1='0 tj~ t 

r 1 I n j I=:::j::lll l~ 1I~==l1 
---- -'~i ~~:~=;j;::I!!!!1 1 ~~I -- j~~~~~~I~~~~i =::::::j~~i ~~~:;i;!(,- ......... .., 

-----~~i=~1 ~~l - - 1~~1 ~~i ~~I ~I~~; =-=l--~I ~~~-.-......, 

~~~-_-j ~"""""=~i ~~I=~~~~]~~~=~~",*I =~I ~~-!=l -=j.~ :::1 ::::::::~I~I _ -== 
_____ ~t =~=~==:~JI?==~! =~!F=""""!*t =~F' ==#fl=l~~pi =~!~=~I -~ 
_____ ~I ~~~I ~~_J I I I l I I I ~ 
_____ ~I ~I:==~I ~~-J~~i =~~I =~~l~~~! ~~i =~_"""""'
_____ ~~~!~~I~~~=~I =~I~=*:=~~=~~=l:~~i~~i~=~-~ 

! _____ ~=Pi ~~I ~J-- ~~~~I I ~~~I ~l=_::::J--~I =~I =~ ____ .., 

1----~:~!~~J--j~~~I~I~~~l~--~~~~ ~-~ 
: u--~~~~~~~ -==l-~ ~~I =*f'-~ 

i --- I J __ ~I~~I ~I ~I ~'I ~~I ~I ~I ~ 
i J _J~ I 1 I l I I _~ 

I ::::: (----- 1-- -----", ---- 1:J -------- ~ -- -------; -------- -- ::------'1 ----'i .:::.::.. 
~ ______ I I 11 I I I ~i ~I ~!_ ~ __ 

-----I1:tr1(;;=~Ij:eI I ~~I~ 1 ~~~--l~~l i ~~ll=~1 ~~I =~r-- r+-r---------;-l-I r--'~!~-

I ,J,:,r It l IfAh I I ~ 1 --
I - -u:--u- _u l I r I.J~ ~ I ~r :!:::!j _u~::;-;::lS!:::!:1~_u=_u-=!!,h I ::::., 

I I I I I I I I I I i - ' 
DOORSNEDE B-B 

, t ft\. 5m. 

BESTAAHDPfll = o,~ paar...ctemg 
bestaande rnodLIJlm8lt = 124Omm. hoofdmaat (Sb'a'T1lenmaa~ ~ 5 x 124Cmm '; 62CQmrrj, ui 



~ ~ u ~ 10 I 
& t----i-f-t-- j--t--- m 

------ ------- -------- ____ m _ _ ____ ----

12 13 14 

I I 
I I 
i ! G- . . .. -.-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.-.-. .-.-.-. 

I 
--'-- -fP-'-'-'-'-'-' 

I 

------j ---_._. 
! ! 

u 

NIVO ·2 

1 I ~ I ~ 12 I i I 
i I -

'.-:-
.--t- . . .'"t-. . -

::>-<:: i i >-<:: 

8' ~. I 1r-~ 
... - . 

NIVO ·1 

::....' ,~~~~'I.iii;,~ __ ,10m. SCHMl.1;4011 



t------r------------ I~ : --------p,------ T--:-----t--------; r-- -- -- -- ---.---------- ------------- -- -- -- -----'j --

i I ~ I A I 
Q... ! ! - I ! . 

i' '" r-----r----- -0 -·-- --~ .- - .-- - , !~- - - -r ---.--1--·--~, c - - - . ' ! , ""-

®1 1 0 .-. J~! o l~ ILT- j 

I i 0 10- i 
NIVO 0 

i 

T---- I-----r+--I.L.. 1-----

- . - --- 0-----0 -- L _--T--r ------~ 

o 

NIVO +1 

:..... ,~ .. =dO."=---_IOm.. SCMML1:«111 

~ 
i 
i 



cp cp cv ~ ~ ~ cv I 6f Cip i 14 : : r ir- I I I I 
i i i I 

e- +--------+--- - ;;;.., 
- --- ------l ~-

- --- I--- ~t I-2S ;i: I i ~~ ! 
I i i 1::._ 

I I I ! i 

----I~ 
I 

8- T-- --+ ------ -- ----------- 1------------ _._._._. I------ , - -- -------l --- -----t-- -- -- -- -- - - - -- -----r------l --

~ 
, I 

~ 
., i ., I 

! 
! I ~ I i ! '" I I I 

I-- -- ~ -- -
! I I I 

@- r- ---r------1--- -- - -* - - ------ ------------- -- -------- -- ~- -------.--- -- - _ ._ -- ---------* --
, i , 

~ I 
I 

1- ~ ~~ @-
I I ,~~ ----,--------

--- i!' i!' - .. -- 1- -- -i!' i!' -------_._ ._ .- 1---

I I 

I I 
~~ I I I U ct. I .. i I i ... i I • "" ow ... ... .. ... - .. 

I I I I I I I i ! I I 

NIVO +2 tlrn +12 

NIVO +14 

::.... ~'~=-=="',,,-~ __ lOm. SCKUrl.1 :CID 



DEEL C - HOUDING 

229 



E-hoog [circa 1965]. FOlo: Hans Spies. 

Bron: Embden, SJ. van (1965), T.H. Eindhoven. Krommenie: A. Knijnenberg N. V. - Lil/o/eum Nieuws, nr. 25. p. 25 . 

Mies van der Rohe looking soulh from 860 Lake Shore drive [1952/53 ]. Ferenc Berko, photographer. 

Broll: Lamberl. P. (2001), Mies ill America. 

230 



ACHTERVOLGD DOOR 
H[T VERlEt.EN 

STilSTAAND 
IN HET HEDEN 

lOOP'" DE 
TOEKOMST TEGEMOET 

Bron: Loesje scheurkalender. 20 september 2002. 
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HOOFDSTUK 4 

MONUMENT, WRIJVING EN ARCHITECTUUR 

Verleden, heden en toekomst; daar gaat het om in mijn afstudeerproject. Tijdens het bouwtechnologisch onderzoek naar de 

gebouwen van de afdeling Elektrotechniek ontstond een band met de geschiedenis van die gebouwen . Ik voelde mij een ware 

detective en wilde alles weten en alles zo compleet mogelijk verzamelen. Het doel is die kwaliteiten te benoemen, die van 

belang zijn in de afweging om van vergaan, verdergaan te maken. Zoals Jo Coenen het reeds verwoordde: ' In plaats van 

verleden, heden en toekomst te zien als onderscheidingen is het voor ons vakgebied veel zinvoller ze voordurend met elkaar 

in verbinding te zien.' I 

De waarden van een gebouw worden bepaald door het totale veld van factoren die een rol spelen en door die specifieke 

factoren die bij het waarderen, op dat moment aan een gebouw worden toebedeeld . Deze factoren zijn per gebouw 

verschillend en worden bepaald door de achterliggende gedachten/ervaringen van de personen of organisaties die tot een 

waardestelling willen komen 2 Waardestelling sluit een oordeel in dat niet objectief bepaald wordt. Het begrip 

' waardestelling ' is onduidelijk, maar wordt als doel voor het verrichten van (bouw)historisch onderzoek, altijd aan de orde 

gesteld. Zeker met betrekking tot architectuur uit een tijdsperiode waarbij het niet vanzelfsprekend is dat alles waarde heeft, 

zoals moderne architectuur uit de periode 1956-1966. Daarom is het beter om over kwaliteiten te spreken, in de neutrale zin 

van het woord. Dit blijkt eens te meer wanneer we de betekenis van de woorden waarde en kwaliteit opzoeken in Van Dale 

groot woordenboek der Nederlandse taal : 

Waarde: grootte van de betekenis die iets heeft als bezit, door gehalte, als middel tot een doel , door betrekking of door een 

combinatie van deze of enkele van deze factoren [ ... ]5 betekenis als middel tot een doel. 

Kwaliteit: 1 hoedanigheid, vooral van stoffen en waren m.betr.t. het gebruik dat ervan gemaakt moet worden, syn. 

deugdelijkheid; 2 eigenschap (m.betr.t. waardering); 3 hoedanigheid, staat, waardigheid, functie (meestal in de verb.). 

I Coenen. J. (2006). De kI/ lis t van de \'ersmelring. p. I L 
2 Piet Beekrnan. voorzitter vtm de Stichting Wcderopbou\Ve rfgo~d Ein dhoven. spreekt over een redenge\' el1d~ omschrijving len behoeve van een inschrijv ing op de rijksmonurnentenl ij st. 
Analyse "Cultuurhistorisch erfgoed", door Beekrnnn genoemde aspecten: schoonheid. cuhuurhislOrische \Vaard~ voor stndlrcgio en de posit ie in de geschiedenis. 
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Volgens één van mijn begeleiders, dhr. Jacob Voorthuis, zijn waarden zoals bijvoorbeeld schoonheid en zuiverheid 

metawoorden omdat ze een waardering inhouden van een enkel persoon gebaseerd op diens referentiekader; ze zeggen niets 

over de functionaliteit in kwalitatieve zin.3 

c.L. Temminck Groll schreef in 1959 al over 'de oude waarden en welstand'. Hij onderkende zes categorieën in waarden: I. 

door ouderdom, 2. door zeldzaamheid, 3. door historie, 4. door kunst, 5. door stedenbouw en 6. door gebruik. Hij had een 

persoonlijke, restauratieve, kijk op vernieuwing en verandering: 

'In het algemeen kan men stellen, dat we er bij vernieuwing wat betreft de waarden I tlm 5 er op achteruitgaan en alleen de 

gebruikswaarde stijgt. [ ... l ... dat wanneer iets ouds vervangen wordt door iets nieuws - zelfs wanneer dit nieuwe een gelijke 

kunstwaarde zou bezitten - er altijd een verlies is.,4 

Kwaliteit zoals N. de Vreeze dit omschreef: 

'Men kan het begrip 'kwaliteit' neutraal opvatten: kwaliteit in de zin van eigenschap of hoedanigheid zonder een oordeel te 

vellen. Maar in het gangbare spraakgebruik impliceert het begrip kwaliteit meestal ook een oordeel over die eigenschap. In 

die zin wordt kwaliteit veelal geassocieerd met goed, waardevol, met een positief gewaardeerde eigenschap. Bij 

uitdrukkingen als: 'de kwaliteit van een bouwwerk' of 'het streven naar kwaliteit in de woningbouw' heeft men 

onmiskenbaar positieve eigenschappen op het oog, maar bij 'een analyse van de kwaliteit van een bouwwerk' heeft de term 

kwaliteit meestal een neutraler betekenis.,5 

WAT IS EEN HOUDING? 

Een houding bestaat uit het volgen van een formele ontwerpstrategie komend uit de persoonlijke waardering (waardestelling) 

voor het bestaande gebouw. 

Als men spreekt over een formele ontwerpstrategie dan heeft men het volgens Provoost over het contrast- of 

analogieconcept.6 Het analogieconcept wordt door Jo Coenen gepropagandeerd in zijn inaugurele rede voor de TU Delft op 

19 april 2006, 'De kunst van de versmelting'. 

,1 Lezing Jacob V00l1huis. 'De srad een tedere machine'. lezing in Von Abbe Museum te Eindhoven . 
.j T~mminck Groll. c.L. (J959). Oude \vaardcn en welstand, Bouw, pp. 94-97. 
5 Vreeze, N. de (1993). Woningbollw. inspiratie & ambities. KwalitalÎeve grondslagen van de sociale 'n.'oningbolll\' in Nederland. Nalionale Woningrnad. p. 22. 
(, Provoost. M. (1995), Re-Arel, nimwe ontwerpen voo!' ot/de gebouwen. inleidend essay. pp. 9-37. 
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WAAROM HERBESTEMMEN? 

Hergebruik van gebouwen gebeurt al eeuwen; het motiefwas meestal functioneel of financieel. Gebouwen werden 

gedeeltelijk of geheel verbouwd of zelfs gesloopt om de vrijgekomen materialen opnieuw te kunnen gebruiken. Tot de eerste 

helft van de vOIige eeuw was herbestemming en vooral hergebruik, gebruikelijk. Eén van de belangrijkste redenen voor de 

hernieuwde belangstelling voor herbestemming is het besef dat veel waardevolle gebouwen verloren zijn gegaan. 

Belangrijke aspecten die aan de keuze voor herbestemming ten grondslag liggen zijn:' 

I. Sociaal-cultuurhistorische aspecten 

De zeldzaamheidswaarde van het gebouw. 

De educatieve en/of geschiedkundige waarde van een gebouw. In de afgelopen jaren heeft het denken over de zorg voor 

oude gebouwen zich van de klassiek categorieën monumenten verbreed naar heel ander categorieën van gebouwen. 

De identiteitswaarde van een gebouw. De emotionele band. Het willen behouden van een bouwwerk is een irrationele 

verlangen, afstammend van een diep psychologische behoefte aan zekerheid en ' roots ' . Mensen willen graag zekerheid, 

en het oude gebouw kan dat geven. Want het heeft inmiddels enige tijd overleefd . 

2. Architectonisch/stedenbouwkundige aspecten 

De esthetische waarden van het gebouw. Oudere bebouwing wordt vrijwel door iedereen mooier gevonden dan jongere. 

Uit onderzoek is gebleken dat er een bijzonder sterke relatie is tussen de leeftijd van het gebouwen de waardering 

ervoor als esthetisch object S 

De oriëntatiewaarde van het gebouw. Een vaak genoemde functie van oudere bebouwing wordt de herkenningswaarde 

voor een belangrijk deel gedragen door de karakteristiek gebouwen van een plaats. 

De architectonische waarde. Het gebouw gezien als kunstobject. 

3. Sociaal/economische waarden 

Sloop betekent soms kapitaalverlies. Nieuwe milieuwetten en doorberekening van milieu lasten kunnen gaan leiden tot 

economische besparingen door hergebnlik. 

Door herbestemming ontstaat meer werkgelegenheid doordat meer ambachtelijke technieken worden toegepast. 

1 Opsolluning in: Wijnen. F. (2005). l'erd"'olelllUssen de schroejjes. Een essay over herbesl~mrucn. 
11 G.mzeboom. H.G.8. (1982). Beleving \/on mOl1l11nel1lelt . Ulrecht: Rijksuniversilei t Utrecht. 
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Amateurs op World Press Photo; 1975 Is 
terug; Interviews: Michael Caine, Tamar van 

den DOp Plus: Agenda en Film 

'LELIJK WORDT INEENS WEER MOOI', Hotel Britannia, Vlissingen (1954), arch itect Joost Boks. Status: aanvraag beschennd rijksmonument. 

Bron: Gollin, R. (2007), Verweesd beton. VolkskranI [kunsI} , p. I & pp. 10-11. 
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MONUMENTALE WAARDEN 

De onder punt I en 2 genoemde aspecten hebben betrekking op de cultuurhistorische waarden. De criteria die gebmikt 

worden om een object als monument aan te wijzen, zijn onder andere gericht op deze waarden. 

Verschillende partijen kunnen psychologische en emotionele hechtenis vertonen aan een gebouw, zoals Bijvoorbeeld ex

medewerkers die bij de realisatie betrokken waren of gebmikers van het gebouw. Zij kunnen daarbij zowel positieve als 

negatieve gevoelens ervaren. Het is niet alleen de herinnering, de nostalgie, de angst voor verandering en iets nieuws of de 

weerzin tegen lelijkheid die de cuituurbeschermers beweegt. Er zijn ook positieve motieven om te pleiten voor behoud, zoals 

schoonheid, zeggingskracht, karakter, identiteitswaarde, verankering, geschiedenis (relevantie in de historische ontwikkeling 

van een stad), een icoonpositie in een bepaalde architecnlllrstroming of een belangrijke positie in de (Nederlandse) 

architectuurgeschiedenis. Deze motieven gelden ook voor het modem cultuurhistorisch erfgoed. Vanuit het oogpunt van 

culnlllrbehoud stelt 'historisch geworden' moderne architectuur kwalitatieve waarderingsvragen die bij het oudere erfgoed 

niet aan de orde waren: over de betekenis van standaardisatie, uniformiteit en massafabricage als uidmkking van een 

(massa)cultuur. 

Henk Hofland schreef ooit: 'Iets nieuws is nooit leuk. Het is pas leuk als het de nerven van iets ouds heeft. ,9 Daarom leken de 

eerste moderniteitverschijnselen zoals auto's en treinen op de eerdere koetsen. Het is mogelijk ook een verklaring voor 

historiserend bouwen in nieuwbouwwijken zoals Brandervoort en Haverlij. Om deze reden moeten we zuiniger omspringen 

met ons modem erfgoed. De tijd komt nooit meer temg. Maar de voorbije tijd laat wel ideeën en objecten na waar wij de 

culnlrele erfgenamen van zijn. 

9 CilMH Henk Holland (intervicv .. NOVA-NED2). 
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CULTUURHISTORISCHE WAARDE E-LAAG EN E-HOOG 

De gemeente beschermt historische panden, complexen en ensembles op grond van het 'algemene belang' dat het bewuste 

cultuurgoed vertegenwoordigt. Om tot een monumentenstatus te komen wordt een redegevende omschrUving van het 

monument opgesteld. 

Bij het toekennen van een gemeentelijke monumentenstatus wordt de ' matrix waardestelling gemeentelijke monumenten ' 

gebruikt. Elke gemeente hanteert een matri x, die is opgesteld door de monumentencommissie van die gemeente . De 

gemeente Eindhoven hanteert een matri x, die is bepaa ld overeenkomstig de gemeentelijke Monumentenverordening.lo Deze 

matri x verschilt overigens niet zo erg van de criteria die in andere gemeenten in Nederland worden gebruikt. 

De ' matrix waardestelling gemeentelijke monumenten Eindhoven' is verdeeld in 3 hoofdcriteria: 
schoonheid ; 
wetenschappelijke betekenis; 
cultuurhistorische waarde . 

Deze hoofdcriteria z ijn verfijnd op grond van het beleid dat is neergelegd in de nota ' Vitaal verleden, l I . Dit heeft geleid tot 
de volgende termen/ noemers : 

stadshistorische betekenis; 
architectonische waarde ; 
authenticiteit; 
context; 
zeldzaamheid; 
stedenbouwkundige en landschappelijke markering; 
archeologische waarden. 

De nadruk ligt op het inventariseren van de kwaliteiten om tot een positieve waardesteJling te kunnen komen. 

Volgens Henket zijn momenteel deze redegevende omschrijvingen van monumenten slechts de registratie van de kenmerken 

van een gebouw, terwijl het eigenlijk een hiërarchische waardestelling zou moeten zijn, die ons als ontwerpers stimuleert om 

iets met die waarden te doen . ' Waar we juist behoefte aan hebben is om de toekomstwaarde van het verleden uit te buiten.' 12 

De twintigste eeuwse beeldhouwer Brancussi stelde: ' Simplicity is resolved complexity ' . Dat kan a'lleen als je jezelf wi I 

inleven , als je het volledig wil begrijpen. Tolstoi had daar een meer poëtische analyse voor: . Alles wat ik begrijp, begrijp ik 

alleen omdat ik liefheb.' Zo is het ook met architectuur. 

10 Monumenl ~n ... erordening gemeenIc Eindhoven 1999. artikel I . lid 1 sub 1. 
I r Vitaal verleden. nOla monumentenbeleid: Over clllttturlrisloriscJte waarden iu de ruiwte/ijk ontw iJ.:J.:e /ing. (200 I). pp. 31-32. 
n Henkt: I, HJ . (1005). Afscheidsrede prof jr . /-lJ /-Ie/lltel 1' -11-200j: Erflaters va" (Ie /rorlslolldigheid een pleidooi vou houdbare moderniteit . p. 10. 
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Om tot een cultuurhistorische waardebepaling te komen voor E-laag en E-hoog is het noodzakelUk de gebouwen te zien in 

hun context en de vraag naar de cultuurhistorische waarde te beschouwen ten aanzien van het gehele architectonische en 

stedenbouwkundige erfgoed van de campus. 

Hierna volgt een beoordeling van het gebouwencomplex als een monumentaal object, een beoordeling van het gebouw vanuit 

de bredere context van de campus en vanuit de concepten hierachter en een opdeling van het gebouw in essentiële onderdelen 

en de hieruit volgende bandbreedte voor een herbestemmingvoorste1. 13 

E·LAAG EN E·HOOG ALS MONUMENTAAL OBJECT 

Wanneer we kijken naar E-Iaag en E-hoog als naar een architectonisch object met cultuurhistorische waarde, valt direct op 

hoe vanzelfsprekend het gebouw scoort op de punten die zijn uitgezet in de Matrix waardestelling gemeentelijke 

monumenten Eindhoven. 

Ten eerste zijn er de punten met betrekking tot de schoonheid van het gebouw. De architectonische waarde is hoog vanwege 

de principiële toepassing van een gestandaardiseerd maatsysteem en de toepassing van de meest moderne gestandaardiseerde 

technieken (zoals een flexibele indeling en de ontkoppeling van de draagconstructie en de gevel met een toepassing van een 

'aluminium' curtainwall). 

De gebouwen E-Iaag en E-hoog zijn nier meer authentiek te noemen. Door de jaren heen hebben er diverse wijzigingen plaats 

gevonden. Diverse bouwkundige elementen zijn vervangen . Uiteraard zijn delen in zeer slechte staat, zoals de gevels, dit 

staat een restauratieve aanpak enigszins in de weg. 

Ten tweede zijn er een aantal wetenschappelijke categorieën om de gebouwen in hun huidige staat te beschrijven. De waarde 

van de gebouwen E-Iaag en E-hoog voor de naoorlogse Nederlandse architectuur is hoog te noemen. De eerste bouwronde 

van de T.H.E. is een bijzonder voorbeeld van de toepassing van moderne constnlctietechnieken bij het realiseren van grote 

ruimten waarvan de indeling aanpasbaar is. Het project is een sleutelwerk geweest in het omvangrUke en zeer invloedrijke 

oeuvre van SJ. van Embden en diens latere bureau OD205. Bovendien zUn de gebouwen in hun combinatie van soms 

classicistische details en puur technologische constructies als kenmerkend te beschouwen voor de absolute consensus die 

heerste over het gebruik van moderne technieken, bij architecten met verschillende achtergronden. Ook voor een architect 

met de achtergrond van Van Embden, die niet tot de modernisten behoorde, was het opportuun om 'high tech ' gebouwen te 

ontwerpen voor een wetenschappelijke campus. 14 

Ij Oa e indding volgt de opzet van de Notiti e: Crimson Architcctural Hislorians (2007). ."'ofit;e Cullwwltislorische Wnarde W-IUlI. W ie. 
1-1 Zie voor een toelichting van de archil~cl SJ. van Embden: Hoofstuk 2.3 - Archilect(en). 
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In zijn stedenbouwkundige positionering speelt E-hoog als de hoogste in een diagonaal reeks van drie hoge gebouwen, 

waaronder een reeks van lage gebouwen is gepositioneerd, een belangrijke, originele rol. Deze rol is in de loop der tijd niet 

verzwakt. 

'Cultuurhistorisch mag er geen enkele twijfel over bestaan dat dit gebouw, als onderdeel van de campus, een monument 

vormt voor de opmerkelijke naoorlogse groei en modernisering die de stad Eindhoven en de provincie Brabant na de oorlog 

heeft doorgemaakt. Het is een teken van een enorme sprong voorwaarts, die ook op andere plekken in de provincie 

uitdrukking kreeg, bijvoorbeeld in het Provinciehuis in Den Bosch van Hugh Maaskant of in het Centraal Station van Tilburg 

van Koen van der Gaast. , I) 

Het lijkt bijna onvermijdelijk de gebouwen van de eerste bouwronde van de T.H.E. te honoreren met een monumentenstatus. 

De monumentwaardigheid van de gebouwen is moeilijk te bestrijden. De gebouwen scoren op alle punten gemiddeld tot 

uitzonderlijk. 

' Deze puntsgewijze, systematische manier van kijken naar de zachte facetten van een gebouw als de W-Hal- haar 

cultuurhistorische, wetenschappelijke en esthetische waarden - brengt echter het gevaar van tunnelvisie en bureaucratie met 

zich mee. Ten eerste dienen zich de gebruikelijke dilemma's en paradoxen aan die opduiken bij beschermingsdiscussies rond 

gebouwen uit de wederopbouwperiode, met name die binnen het modernistische canon zijn gebouwd. Dit zijn gebouwen 

waarvan de eigentijdsheid en de functionaliteit de centrale waarden waren voor de architecten: het zijn omhulsels voor 

bepaalde functies, programma 's, circulatie et cetera. Nu zou het omhulsel volledig losgezien moeten worden van de (nieuwe) 

inhoud en als zodanig beschermd moeten worden, niettegenstaande de totaal andere functionele eisen . 

Het gebouw wordt daarbij als een statisch object gezien. Een cultuurhistorische visie op de campus als geheel dreigt dan een 

simpele optelsom te worden van de monumentenbeoordelingen van de afzonderlijke gebouwen. Juist vanuit 

cultuurhistorische opzicht is dus de pure beschouwing van een gebouw als één historische object onbevredigend en 

beperkend. ' 16 

I ~ CrÎnlSOIl Archit.ecturnl HisLOnans (2007). N o(itie Culr/l/ll'hisfOrisdle Waarde W-lra/. TUle. p. 5. Dil citaat hee ft betrekking op de \V-hal maar geldl ook VOor hel gcbouw~n complex van 
Elektrotechniek en d ~ gebouwen van de eerste bouwronde in zijn algeme,en. 
16 Crimson Archit.ecIUr:l1 His(orians (2007), Noririe Cllituurhistorische Waarde IV-hal. TUl e. p. 5. 
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BREDERE BENADERING CULTUURHISTORISCHE WAARDE T.H.E. 

Om het gebouwencomplex van Elektrotechniek op haar werkelijke cultuurhistorische waarde te kunnen schatten en om haar 

bruikbaarheid binnen Campus 2020 te kunnen beoordelen, moeten we deze gebouwen vanuit een bredere context 

beschouwen. 

Maatsysteem en Netwerk 

Ten eerste is het E-complex ontworpen volgens een zeer consequent technisch ruimtelijk moduul die door het gehele 

complex van de eerste bouw ronde is te herkennen, in de gevels maar vooral in de plattegronden. Het gaat hier om een 

moduulmaat van 1,24 meter x 1,24 meter. Alle gebouwen passen in dit moduul dat over het gehele terrein ligt; alle gebouwen 

zijn ingedeeld als vermenigvuldiging van deze moduulmaat. 

' Dat betekent dat de maatvoering van het gebouw van eminent belang is, niet alleen voor het begrip van het gebouw, maar 

juist voor de ruimtelijke samenhang van de campus. Maar het betekent ook dat we de proporties en de plasticiteit van het 

gebouw eerder waarderen vanuit de maatvoering, vanuit het achterliggende systeem, dan vanuit de puur objectmatige 

kwaliteiten. Dat vergt een andere, wellicht minder conserverende, vorm van behoud, dan normaal voorgestaan . .I 7 

'Ten tweede ( ... ). Dit ensemble van gebouwen is, mede door de consequent doorgevoerde maatvoering en de 

architectonische uitvoering, zo geïntegreerd in één systeem, dat men bijna van één gebouw kan spreken. Dit ensemble is in de 

eerste plaats bedacht als een ruimtelijk-functioneel en sociaal complex. Het maaiveld is voor gemotoriseerd verkeer en groen 

met daarop één enkele horizontale bouwlaag met gebouwen voor algemeen gebruik, zoals collegezalen, de laboratoria, de 

bibliotheek ( ... ). Boven deze laag zijn de schijven en blokken geplaatst met de gespecialiseerde afdelingen . De stafen de 

studenten van de afdelingen zouden zich steeds door het complex bewegen voor laboratoriumwerk, proeven of colleges in de 

laagbouw. Zo zouden zij gedwongen zijn elkaar tegen te komen en zou er een disciplinaire knüsbestuiving zijn afgedwongen. 

Een cruciaal onderdeel van dit zeer deterministische concept is het systeem van loopbruggen dat de gebouwen op de eerste 

verdieping met elkaar verbindt, boven het gemotoriseerde maaiveld. Hierdoor zou de ontmoeting en de uitwisseling niet 

voorbehouden zijn aan de open ruimte buiten, maar zou deze gekanaliseerd en tot het hart van de gebouwen gaan behoren. 

Het had ook een merkwaardige typologische verschuiving tot gevolg, omdat de gebouwen hun entrees niet op de begane 

grond hadden maar op de eerste verdieping.' 18 

17 CrÎmSOll Architccrural Hisr.orians (2007 ). Notitie Cultllurhistorische Waarde IV-Irol. TUle. p. 8. Dil citaat heeft betrekking op de \V-haJ maar geldt ook voor hel gebouwen complex van 
Elektrotechniek en de gebomven van de eerste bouwronde in zijn algemeen. 
IS Crimson Archilecmral HiSlorians (2007), NO/i1ie C"If/lurhisrorische fVeuwde 14"·/101. TUle. pp. 8-9. 
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Concept 

Ten derde komt het gebouwencomplex voort uit een concept waarin ontmoeting op een precieze manier werd ingezet als 

basis voor onderwijs en kennisontwikkeJing. 

'Beïnvloed door de manier waarop in het Philips laboratorium de samenwerking tussen de verschillende wetenschappelijke 

disciplines was geregisseerd, organiseerde Van Embden de campus zo dat de vertegenwoordigers van de verschillende 

afdelingen elkaar tegen het lijf moesten lopend9 

'Een ander belangrijk onderdeel van Van Embdens campus ( .. ) is de modernistisch, technologische uitstraling; deze heeft 

een veel grotere betekenis en reikwijdte dan slechts een architectonische. Het was de bedoeling dat deze gebouwen, inclusie f 

hun installaties, inrichting en functioneren, een geïdealiseerde versie zou bieden van de werkelijkJ1eid waar de jonge 

ingenieurs straks aan het werk moesten gaan. Het was met andere woorden een technologische microkosmos van de echte 

wereld, een "progressief industrieel milieu", zoals Van Embden het zelf noemde, die de ingenieurs een beeld gaf van hoe de 

wereld eruit zou kunnen zien, dankzij hun inbreng. ( ... ). Wellicht het belangrijkste deel van het concept voor de campus ( ... ) 

is dat het hier gaat om een model voor de maatschappij, een stuk sociaa l-culturele infrastructtlur, maar ook om een droom van 

het positieve effect dat techniek en ontwerp op de samenleving kunnen hebben. Het is een ambitie en een optimisme die we 

nu nog zelden tegenkomen in architectuur of in de kennisindustrie, maar wel één die nog steeds zeer relevant en zeer 

inspirerend kan zijn. ,20 

Bibliotheek in de W-hal. Bron: Afbeelding internet. 

Les Halles Parijs. Bron: Afbeelding internet. 

l'Î Crirnson Architeclural Hi stO ri ans (2007). ,NOIilie Cultuurh istorische Waarde W-hal. TUle. p. 9. 
20 CrimsonArchÎlcclural Hislorirlns (2007), Noatie CU/luw'historische Waarde W-hal. TU/e. pp. 9-10. 
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De Meerpaal in Dronten (1965-1967) Frank van Klingeren. Bron: Bergen, M. van den & P. Yoliaard (2003), Hinder en OIJ/klontering. Architectuur en 

maatschappij in het werk mn Frank van Klingeren p. 105. Interieur de Meerpaal in Dronten. Bron: Afbeelding internet. 

W-Hal als Fun Palace: De grote fabriekshal gevuld met diverse activiteiten staat voor vrijheid en experiment. Het is een 

archetype geworden en is als zodanig verbonden met mei 1968 in Parijs. Het eerste voorbeeld waren de verlaten 'Halles' in 

het centrum. Hier werden tentoonstellingen en concerten gehouden. Onder de stalen en glazen constructie ontwikkelde zich 

een nieuw type vrijheid en een nieuw type nlimtegebruik. 

Ook Frank van Klingeren was deze filosofie toegedaan toen hij de Meerpaal in Dronten bouwde. Een cultureel centrum dat 

uit een grote industriële shed bestond, met daarin allerlei plekken voor de meest uiteenlopende activiteiten 2t 

' ( Karregat in Eindhoven (1970-1973) Frank van Klingeren. Bron: Bergen, M. van den & P. Yoliaard (2003), Hinder en ontklontering. Architectuur en 

maatschappij in het werk mn Frank mn Klingeren. p. 187. Interieur ·t Karregal: bar annex wachtkamer voor de dokter. Bron: Bergen, M. van den & P. Voliaard 

(2003), Hinder en on/klomering. Architectuur en maatschappij in het werk mn Frank mn Klingere//. p. 161 . 

:1 Crirnson ArchileChual Historians (2007), l"lolitie CIiIIUII,.JlIs'O!'l.~C'h e Waarde W-JUI/. Tl.Fe. p. IJ. 
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't Karregat - De 'kuil'met daarachter helleerlandschap, foto circa 1973, Bron: Bergen, M, van den & p, Vollaard (2003), Hinder en onrklonrering. Archirecrullr 

en maatschappij in he, werk van Frank van Klil1gerel7. p. 185. 
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ESSENTIELE ASPECTEN E-lAAG, E-HOOG EN TOEGANGSGEBOUW 

Samenvattend: wat is zo karakteristiek aan het gebouwencomplex van de voormalige faculteit Elektrotechniek dat het ten alle 

tijden gehandhaafd of versterkt dient te worden: 

I. Doosvormen 

Het bestaande stedenbouwkundige concept van semi-transparante doosvormen verbonden door transparante 

loopbruggen. De doosvormen zweven los van het maaiveld. 

2. Loopbruggen 

Loopbruggen op het hoofdniveau, handhaven als verkeersontsluitend principe. 

3. Ie verdieping als hoofdniveau 

De plek van ontmoeting en informeel contact. Het hoofdniveau is de verkeersontsluitende laag met diverse 

gemeenschappelijke voorzieningen. 

4. Toegangsgebouw 

Functioneert oorspronkelijk als toegang tot de betreffende faculteit (en het gehele universiteitscomplex) en als 

ontmoetingsnlimte. 

5. Moduulmaat 

De oorspronkelijke maatvoering respecteren. 

De oorspronkelijke gearticuleerde verticale gevelindeling volgens bestaand 1,24 moduul handhaven. De gevel dient 

tevens transparant te zij n. 

6. Materiaalgebruik 

Materiaalgebnlik ten aanzien van een "progressief geïndustrialiseerd" milieu. 

BANDBREEDTE 

Als we uitgaan van de eisen ten aanzien van de nieuwe functie en de hierboven beschreven cultuurhistorische waarde en 

karakteristieken van het gebouwencomplex als monumentaal object, welke bandbreedte blijft er dan voor herbestemming? 

Deze wordt bepaald door de mate waarin een herbestemmingvoorstel beantwoordt aan de hierboven genoemde 

cultuurhistorische en essentiële aspecten voor een mijns inziens behoedzame omgang. 

De hiervoor genoemde cultuurhistorische aspecten zeggen niets over de bouwkundige mogelijkheden van een 

herbestemming. Daarom heb ik eerst een bouw1echnologisch onderzoek uitgevoerd. 
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HOOFDSTUK 5 

CONTRAST - EN ANOlOGIECONCEPT 

Voorafgaand aan de ontwerpopgave is eerst een verkenning van de te volgen (ontwerp)strategie noodzakelijk. 

VERSCHUIVING VAN CONTRAST NAAR ANALOGIE 

' Bij de houding van contrast ligt de nadnlk op de eigenheid en eigentijdsheid van het ontwerp; op de eigen identiteit ten 

opzichte van het oude. Deze houding komt voort uit de veronderstelling dat contrast de betekenis van het oude en het nieuwe 

intensiveert en visualiseert. Bij die van analogie ontstaat het ontwerp uit de oscillatie tussen het oude en het nieuwe, waarbij 

uit de interferentie tussen beide iets nieuws ontstaat. Daardoor is de identiteit van het nieuwe verbonden met de historie , in 

plaats van dat het ermee geconfronteerd wordt., 22 Het onderscheid tussen de twee houdingen contrast en analogie wordt in dit 

citaat door Provoost aangegeven op een formeel architectonisch niveau, maar komt als concept ook voor in algemenere 

beschouwingen over de dialectiek tussen het oude en het nieuwe. 

' Contrast vinden we in het a-historische en het streven naar eigentijdsheid, vooruitgang en anders-zijn ; deze houding kan 

zowel destructief zijn ten opzichte van het bestaande als een enorme daadkracht ontlenen aan zijn niet door historische ballast 

beperkte vrijheid. De houding van analogie vinden we in het pleidooi voor een operatieve omgang met het verleden als ruw 

materiaal en het idee dat 'kennis van het verleden alleen wenselijk is in dienst van heden en toekomst, en niet om het heden 

te verzwakken of om een levenslu'achtige toekomst van haar wortels te beroven' , Alleen in dat geval kan geschiedenis 

aanzetten tot daden. ,23 De moderne vooroorlogse ontwerpen van bijvoorbeeld Mies van der Rohe en Le Corbusier gaven op 

paradigmatische wijze een relatie die gekarakteriseerd wordt door de nadruk op het effect van contrast boven elk ander type 

formele categorie, In 193 I brachten professionele organisaties voor monumentenzorg een document uit met de naam ' Charter 

van Athene', Gepropageerd werd voor een duidelijk contrast tussen oud en nieuw bij restauraties. De monumentenzorg droeg 

zo bij aan een opkomst voor contrast. In de door formeel contrast gekenmerkte manier waarop het naoorlogse functionalisme 

met het oude omging kwam op twee manieren verandering. De nieuwe generatie modernisten zoals bij voorbeeld Team X 

zette hun modernisme tegenover de oude. Ze plaatsen tegenover de generaliserende concepten van de vooroorlogse generatie 

het idee van uniciteit. Hun opvatting van geschiedenis als groeiproces was gericht op de specificiteit van de locatie als 

uitgangspunt voor het nieuwe ontwerp. De interesse voor transformatie en de groei van Team X anderzijds, hebben geleid tot 

een verschuiving van contrast naar een complexe en gelaagde analoge houding, 

n Provoos t. M . (1 995). Re·Arch nieuwe oll/welpen ~Ioor oude gebouwen. p. IJ . 
2J ProVOOS!. M . (1 995), R1?-Arch uieuwe ontwerpen 1'001" oude gebouwel/ , p. 12 . 
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Mies van der Rohe (1919-1921). Ontwerp voor een kantoorgebouw in de Friedrichstrasse, Berlijn. Eerste schema. Bron: Frampton. K. (1988), Moderne 

architectllur. p. 200. 

Mies van der Rohe (1929). project voor Alexanderplatz, Berlijn. Bron: Solà Morales, I. de (1985), From contrast to analogy. LotIIS , nr. 46, p. 38. 

HET CONTRASTCONCEPT OF HET ANALOGIECONCEPT 

Bij contrast ligt de nadruk op de eigentijdsheid van het nieuwe ontwerp, de eigen identiteit naast het bestaande. Hierbij wordt 

verondersteld dat het contrast de betekenis van het nieuwe en het bestaande versterkt. Bij de houding analogie gaat men er 

vanuit dat het ontwerp ontstaat uit een wisselwerking tussen oud en nieuw, waarbij door de inwerking op elkaar iets nieuws 

ontstaat. Daardoor is de identiteit van het nieuwe verbonden met het bestaande, in plaats van dat het ermee geconfronteerd 

wordt, een continuïteit. 

'Bij oude gebouwen, die een belangrijk architectonisch monument zijn, wordt vaak het contrastconcept gebruikt. De 

onaantastbaarheid van het monument maakt het in zo'n geval bijna ondenkbaar ingrijpende veranderingen door te voeren en 

dat leidt meestal tot de keuze om de uitbreiding of verbouwing als een los, zelfstandig bouwwerk een plaats te geven naast 

het bestaande. Oud en nieuw verschijnen als architectonisch iconen, onaangetast.'24 Bij een gebouw zoals E-hoog is de 

vrijheid van handelen groter omdat het geen juridisch beschermd monument betreft. Het gebouw is niet onaantastbaar en 

hoeft als onaangetaste zelfstandige entiteit niet te blijven bestaan. De mogelijkheid voor het analogieconcept is zodoende vele 

malen groter omdat er gemakkelijker ingrepen kunnen worden gedaan. 

2J WIjnen. F. (2005), Verdwalen tussen de schroefjes. Een eSS3}' over herbestemmen. 
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Recente herbestemmingen van bijzondere gebouwen zoals, fabrieken, pakhuizen, watertorens en kerken, hebben de meeste 

aandacht. Veelal hebben deze vormen van herbestemming het behoud van het beeld tot doel. Meestal wordt het exterieur 

gerestaureerd terwijl het interieur wordt gewijzigd voor de nieuwe functie. 

Een bekend voorbeeld van een herbestemming van een industrieel gebouw is de herbestemming tot museum van de 

wolspinnerij De Pont in Tilburg (zie de referentieprojecten verderop in deze scriptie). Het originele casco is leeggemaakt en 

met minimale bouwkundige ingrepen is de fabriek geschikt gemaakt voor het nieuwe gebruik als museum. De stnlclUur van 

het bestaande gebouwen de scheiding tussen oud en nieuw waren de uitgangspunten voor het nieuwe inrichting. Zoals in de 

oude fabriek wordt het karakter van het nieuwe gebouw bepaald door het gebruik van glas, staal en hout. De nieuwe 

inrichting is geplaatst naast de materialisatie van het oude gebouw. Deze 'uithol' -methode leidt vaak naar een gebouw in een 

gebouw. Een ander voorbeeld is de herbestemming van de Witte Dame in Eindhoven door architect Bert Dirrix. Het blijft 

echter de vraag ofbij een getransformeerde draagconstructie uit de jaren '50 en '60 je altijd kunt spreken van behoud van 

historische continuïteit. Niet altijd maar in sommige gevallen is een mooie draagconstructie behouden gebleven (zie 

referentieprojecten: herbestemming voormalig GGD-kantoor, verderop in deze scriptie). 

Een actueel enigszins paradoxaal vraagstuk is dat van jonge beschermde monumenten van het modernisme. Respect voor het 

oorspronkelijke concept staat haaks op de bescherming ervan. Deze gebouwen waren door hun ontwerpers niet zoals hun 

klassieke voorgangers voor de eeuwigheid gebouwd. Maar de wens voor behoud van deze bijzondere gebouwen heeft de 

overhand. Zodoende komt de meest extreme vorm van bescherming (reconstnlctie) voor bij monumenten van het 

modernisme. Wijzigingen ten opzichte van het oorspronkelijke moeten onopvallend zijn (analoog). 

- • 
De ·nieuwe' Witte Dame een herbestenun.ing door Bert Dirrix. Dirrix realiseerde een doorbrak waardoor een plein ontstond van waaruit alle verschillende 

gebruikers vanuit hun eigen enlTee het gebouw kunnen betreden. Bron: Afbeelding internet (http://www.archined.nl). 

De 'oude' Witte Dame door Philiips huisarchitect Roosenburg. Bron: Afbeelding internet. 
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Volgens Jo Coenen is het echter de vraag of het denken vanuit tegenstellingen tussen oud en nieuw zinvol is. 

'In plaats van verleden, heden en toekomst te zien als onderscheiden eenheden is het voor het vakgebied veel zinvoller ze 

voortdurend met elkaar in verbinding te zien. ( ... ) Gebouwen, stadsdelen en steden kunnen veel beter worden begrepen als 

gelaagde constructies in de tijd dan als statische objecten. John Ruskin (1819-1900) introduceerde het idee van een 

doorgaande geschiedenis met dezelfde middelen. In zijn analyses van de Via Appia toont hij aan hoe er met dezelfde stenen 

van de oude weg steeds nieuwe menselijke geschiedenissen zijn gevormd, zonder dat de weg zelf helemaal verdwijnt. Dit 

Engelse restauratiedenken vertrekt vanuit het bewustzijn van veranderlijkheid en permanentie tegelijkertijd. ,25 

'En niet te vergeten de methodische theorieën van de grondlegger van de Bossche School, Pater Dom van der Laan. Het 

nieuwe voegt zich tegelijkertijd zelfstandig en passend in het bestaande.,26 

Ten aanzien van Modificatie, Interventie en Transformatie (M.LT.) staan de volgende basisbegrippen centraal: versmelting, 

gelaagdheid en passendheid. Het nieuwe moet zich tegelijkertijd zelfstandig en passend in het bestaande voegen. 

Het werkterrein Modificatie vindt zijn oorsprong in de techniek en bouwt voort op de klassiek restauratie. Bij het werkterrein 

van Interventie ligt het zwaartepunt bij de mogelijkheden van oude gebouwen om een nieuwe gebruikswaarde in zich op te 

nemen. Transformatie betreft de algehele verandering ten aanzien van gebouw, dorp of stad en Nederland. 

Coenen bevestigd de keuze voor analogie overeenkomstig de hypothese van de analoge stad van Aldo Rossi 27 Rossi's hele 

werk kan begrepen worden als 'analoge architectuur', de verschillende afbeeldingen in zijn collages zijn bedoeld om 

duidelijk de lagen van een geheugen te onthullen dat geassocieerd is met het verleden, heden en toekomst om een analoog 

beeld van de stad te creëren. Het artefact in de stad was voor Rossi de representant van het collectief geheugen. Rossi 

beschouwt het artefact als de verzameling van de geschiedenis en daarom als een opslagplaats van het collectief geheugen. 

Een voorbeeld hiervan is de historische beschrijving van het Stadspaleis in Amsterdam door Geert Mak. 28 Uitvoerig wordt de 

geschiedenis van Amsterdam en de relatie van de Amsterdammers met het stadspaleis omschreven. Van het initiatief van de 

bouw van het paleis tot aan het heden. Maar wanneer ik een monument betreed in een historische stad, wordt mijns inziens de 

kwaliteit voor de bezoeker niet bepaald door de herinneringen aan het verleden. De kwaliteit wordt bepaald door de 

persoonlijke ervaring die gekoppeld is aan het artefact; een individuele kwestie waarbij een artefact een herinnering kan 

activeren die ons gevoel beroert. Deze ervaring lijkt op wat de historicus Frank Ankersmit de 'historische ervaring' noemt. 29 

Hij beschrijft deze als een onvoorspelbaar moment van intimiteit met het verleden, een onbeheersbaar moment waarin de 

1~ Coenen. J. (2006). De h.llnst van de versmelting. de Architect. juli - augusLus 2006. p. 19. (artikel intreerede d.d. 19 april 206 TUD). 
26 Coçnen. J. (2006). De kl.lll5l van de versmelting. p. 12. 
~7 Rossi, A. (2002), De architectu/lr van de stad. 
2~ Mak. G. (2006): Her Sradpa/eis. 
29 AnkersmiL F.R. (1993). De ilislOrische en-aring. 

248 



geschiedenis gevoeld en ondergaan wordt, een kortstondige opheffing van de tijdsdimensie. Volgens Ankersmit is juist het 

onwaarschijnlijke, het paradoxale en onbegrijpelijke in staat deze historische ervaring te bewerkstelligen. De waarde voor de 

architectuur ligt in dit idee voor het behoud van de paradox, het naast elkaar laten bestaan van gebouwen, van delen van 

gebouwen of van concepten die ten aanzien van de tijd wringen (het analogieconcept). 

Wentholt stelt in zijn boek 'De binnenstadsbeleving van Rotterdam ' , dat een mens elke kans zal aangrijpen om zijn 

omgeving te stnlcturen met psychische ankerpunten, die de omgeving voor hem (symbolisch of emotioneel) zinvol maken. 

'Hij zal elke kans aangrijpen om zich te hechten aan zijn omgeving. ( ... ) Elke keer dat ik hier en daar ben dit en dat zie, doet 

het me wat. Maar voor deze beleving moeten hem wel geboden worden. ( ... ) het oude moet geïntegreerd worden in het 

nieuwe omdat het oude eveneens een geruststellende visuele prikkel is die de stedeling een ankerpunt geeft, vooral op 

symbolisch niveau . De geschiedenis wordt niet langer gelezen, begrepen of geselecteerd maar beleefd, ervaren en gevoeld.,Jo 

EN IK VIND .. . 

'Naar de bouwtechnische levensduur van dat gebouwen de exploitatiegevolgen daarvan wordt echter door de overheid niet 

gekeken. Noch door de provincie, noch door de gemeente. We denken nog steeds alleen maar aan nieuwbouw. Het 

onderhouden van dingen, het anders functioneren van dingen, daarop zijn we niet ingesteld. [ ... l Bij monumentenzorg 

denken ze heel erg in termen van zoals het gebouw er staat en niet wat er met dat gebouw kàn. Ik denk dat monumentenzorg 

wel past in het plaatje zoals ik het heb getekend, want één van de toetsingscriteria is of zo'n ding sociaal of cultureel een 

bepaalde waarde heeft. Ik kan me best voorstellen dat je zegt: dit gebouw laten wij alleen maar staan omdat het 

architectonisch gigantische waarde heeft. Het enige probleem is, datje dat in Nederland niet aan de lopende band kunt 

blijven doen, want dan benje in 10 minuten failliet.,J1 

Zoals Henket zegt, past hergebruik niet in onze traditie, nieuwbouw vormt de standaard. Nederland gaat buitengewoon 

slordig om met het gebouwde geheugen. Er is geen land dat verhoudingsgewijs meer bouwafval produceert dan Nederland. 

Dat nieuwbouw uitsluitend voordeliger is dan renovatie/verbouw, trek ik in twijfel. Er komen steeds meer technieken, 

bijvoorbeeld om beton te repareren of contactgeluid te onderbreken - het belangrijkste euvel uit die tijd. 

Monumentzorg is enkel gericht op het behoud van gebouwen terwijl architecten gericht zijn op de mogelijkheden die het 

nieuwe gebouw biedt voor een veranderend gebruik. Het financiële aspect speelt hierbij een rol. Veel monumenten aanwijzen 

is onbetaalbaar! Zodoende is onderzoek naar de kwaliteiten van het gebouw noodzakelijk. Naast de architectonische 

30 W~nlholt. R. (1968). De binuenstadsbelellil/g en ROf/ere/(Jm, 
\) Hl!llkel. H.l. (1 985). The proor orlhe pudding rem3ÎJls in (he ealing. Bouw. nr 26. p. 49. 
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elementen is er in het bijzonder onderzoek nodig naar de technische aspecten van het gebouw; het gaat er niet om het gebouw 

te 'bevriezen' maar om inzicht te krijgen in welke veranderingen mogelijk zijn. Veel bedrijfsgebouwen uit de jaren '50 en 

'60 sneuvelen onder de bemoeienissen van de Arbo-dienst, de druk van energiebesparing en daarvoor beschikbare subsidies, 

de aangescherpte eisen van milieuwetgeving en bandpreventie, en zeker zo belangrijk de mode van ondernemingen om met 

een buitenissig gebouw het imago te kleuren. In 1973 was er sprake van een oliecrisis en men begon na te denken over 

energiezuinige bouwvormen. In eerste instantie beperkt men zich tot maatregelen op het niveau van thermische isolatie en het 

toepassen van milieubewustere energiebronnen. Momenteel speelt het probleem van de noodzakelijk vermindering van CO2-

uitstoot en het opwarmen van de aarde. Hergebl1lik van dergelijke gebouwen moeten een verantwoord eigentijds energetisch 

model krijgen. Dit gezien de exploitatiekosten en de genoemde milieuproblematiek. 

J77T;r 

- ."f---,!"/YCE /X.-lfi/ 

__ -+--- SEfi'VICEf 

~- SJ(]N 

~- S11lUCTUI!E 

SITE 

SHEARING IAYI!RS OF CHANGE. Because of .he 

dUJerent mtes of change of lts compooeots, a 
building is a1ways .earlng ioself apan. 

De door Stewart Brand gedefinieerde lagen van een gebouw. Bron: Brand, S. (1994). How Bllildings leam. De gebouwen E-Iaag en E-hoog zijn respectievelijk 

gerealiseerd in 1958 en 1963 (bijna 50 jaar oud). 

Volgens het schema van Brand zijn van deze gebouwen enkel de draagconstructie en eventueel de gevels nog bruikbaar. 

'Men kan van een werk der bouwkunst het gebruiksdoel niet veranderen, zonder bouwkundige kwaliteiten aan te tasten. Dit 

is de moeilijkheid bij het behoud van een oud gebouw, waarbij om dit behoud mogelijk te maken, de bestemming van dit 

gebouw moet worden veranderd. De praktijk gaat wel eens een enkele keer boven de leer, maar meestal boet het gebouw, dat 

van bestemming verandert, aan bouwkundige waarde in.'32 

.1"2 Micrns, J.P. (1954), Naoorlogse bOllwkwlsl in Nederland. p. 17. 
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Een herbestemming van een bestaand gebouw is onmogelijk zonder de oorspronkelijke bouwkundige kwaliteit aan te tasten. 

'Rehabilitatie is het bedenken van een nieuw architectonisch ontwerp in samenhang met de bestaande architectuur. De 

analyse van het ontwerp richt zich primair op de gewenste programmatische wijzigingen, dus op de constmctie van het casco. 

Maar ook de gewenste veranderingen in de wijze waarop het gebouwde aansluit op de omgeving. Wanneer in het ontwerp het 

verleden geaccepteerd wordt, gaat het er om een positieve verstandhouding te ontwikkelen tussen het oude en het nieuwe en 

de continuïteit daartussen zichtbaar te maken. Het bestaande is dan niet datgene waar men zich tegen afzet, maar wordt 

gezien als de noodzakelijke opstap naar de toekomst. Het is een poging tot verzoening. Twee momenten van creativiteit raken 

elkaar; ze kunnen naast elkaar blijven bestaan. Wanneer het verleden wordt overschat, bestaat de kans dat er een imitatie 

ontstaat of een gebouw met een kunstmatig decor. Als, door het moedwillig progressief willen zijn , alles van nu beter wordt 

geacht dan dat van het verleden, is er geen mogelijkheid om dit verleden een kans te geven. Rehabilitatie respecteert in een 

gebouw de geschiedenis van het gebruik; bij de nodige veranderingen wordt uitgegaan van continuïteit in de architectuur. Dat 

is transformatie zonder vervreemding. ,33 

Het gaat hierbij om de weerspiegeling en het blijven tonen van de ontstaanstijd en de geschiedenis van het gebouw. 

Ik probeer de transfonnatie op te vatten als een analoge operatie en het bestaande te versmelten met het nieuwe. Met dit 

uitgangspunt is de ervaring van de historie een kwaliteit die bereikt wordt. Oud en nieuw staan niet tegenover elkaar maar 

worden gelijktijdig en gelijkwaardig naast elkaar geplaatst. Dit wordt gerealiseerd door de draagconstructie van het oude 

gebouw zichtbaar te maken en te exposeren binnen de envelop van het nieuwe gebouw. Het historisch geheugen van het 

gebouw wordt gerepresenteerd door het behoud van de oude draagconstmctie. Het concept is om de brute draagconstructie 

zoveel als mogelijk in het zicht te laten (ontkoppeling van bestaand en nieuw). Zodoende wordt de historie het decor 

waartegen het nieuwe gebruik zich afspeelt. Dit wordt tevens bereikt door zoveel mogelijk bruikbare elementen uit het 

bestaande gebouw te hergebruiken. Niet de vorm van de nieuwe ruimten moet specifiek te zijn, maar de manier waarop deze 

ruimten op elkaar aansluiten en de materialisatie en tektonische kwaliteit dient te worden verbijzonderd. In overeenstemming 

met het bestaande gebouw bepalen beton, staal en glas het karakter van het nieuwe gebouw. De architectuur dient niet 

opdringerig of schreeuwerig te zijn. De eenvoud en soberheid van de geïdealiseerde esthetiek van het 'progressief industrieel 

milieu' van het oorspronkelijke gebouw dienen gerespecteerd te worden. 

Door sloop en vervangende nieuwbouw of door transfonnatie van bestaande gebouwen zoals bijvoorbeeld Vertigo vind er 

een verzelfstandiging plaats van de individuele gebouwen. De gebouwen krijgen hierdoor een eigen autonome uitstraling los 

van de bestaande stedelijke context uit de jaren ' 50 en ' 60 waarin de gebouwen als één samengesteld geheel zijn gerealiseerd . 

. l.' Schagen, H. vnn . (2004). Transformatie zonder v~rYreemding: rehabilitatie van de naoorlogs~ wijken. Tijdschrift voor de volksllllisvesllI1g. nr. J. pp. 12-1 7. 
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Sloop van de W-hal en vervangende nieuwbouw, Winnend ontwerp van Joost Ector, een reïncarnatie van de bestaande W-hal met daarbovenop een ruimteschip 

' w&iPOO', Oe twee functies zijn herkenbaar in twee vonnen (de centrale studievoorzieningen en de faculteit W&I), Bron : Afbeelding internet. 

Voor>tel voor herbestemming van de W-hal met gedeeltelijke nieuwbouw. Ontwerp van Henket en panner>, Bron: Afbeelding internet. 

Deze autonome uitstraling en de eigen artistieke inbreng van de ontwerpers leveren discussie en vragen op over de positie 

van het aanwezige cultuurhistorische erfgoed. 

De voorgestelde reïncarnatie van Ector gaat voorbij aan de bijzonderheid van het feitelUke object zoa ls de originele details 

van de gevel- en dakconstmctie die karakteristiek zijn voor de periode waarin het gebouw oorspronkelijk is gerealiseerd. Bij 

sloop gaan deze karakteristieke details verloren. Gezien de bijzondere positie die het gebouw inneemt in de Nederlandse 

architectuurgeschiedenis moet het gebouw mijns inziens kost wat kost behouden blijven. Hergebnlik van de bestaande 

constmctie met toegevoegde nieuwe en eigentijdse elementen is mogelUk. Zo kan een gebouw ontstaan met meerdere 

specifieke lagen die het historische geheugen van het gebouw bevatten . De historische continuïteit wordt dan gewaarborgd. 

Mijn bezoek aan de Mezquita moskee in Córdoba (Spanje) met de reisgids in de hand illustreert het vorige duidelijk: 

'Wie deze moskee via de Puerta de las Plamas betreedt, bevindt zich plots in een tovel".:vereld vol stenen zuilen, waarop lange 

rijen roodwitte dubbele bogen msten. De bij benadering vierkante Mezquita lijkt op het eerste gezicht een perfect 

symmetrisch gebouw, maar met elke stap die u als bezoeker doet, geeft ze iets van haar verscheidenheid prijs. De Moorse 

heersers van Córdoba begonnen in 785 met de bouw op de plaats van een basiliek die ze van de christenen hadden gekocht. 

Haar huidige omvang bereikte de Mezquita pas rond het jaar 1000 na drie grote uitbreidingen. Als u het complex tegen de 
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wijzers van de klok in doorloopt, volgt u de bouwfasen in chronologische volgorde. De zuilen in het eerste kwadrant, achter 

de ingang, stammen uit Romeinse en West-Gotische bouwwerken; de bogen op die zuilen zijn samengesteld uit witgeel 

zandsteen en rode tegels. Aan de zuidoostelijke zijde, tegenover de ingang, bevindt zich de prachtige mihrab (gebedsnis), die 

tijdens de tweede grote uitbreiding medio IOde eeuw is gebouwd. De laatste vergroting, in noordelijke richting, is de meest 

pretentieloze: de bogen zijn hier slechts beschilderd. 

De christenen gebmikten de Mezquita na de verovering van Córdoba in 1236 als kerk. Het sprookjesachtige gebedshuis 

beviel ze. In de drie eeuwen daarna stelden ze zich tevreden met het invoegen van kapelletjes die het totaalbeeld van de 

vroegere moskee nauwelijks aantastten. Maar bisschop Alonso Manrique drong in de 16" eeuw aan op de bouw van een 

kathedraal, zoals in de christelijke wereld gebmikelijk. Tegen het heftige protest van de bevolking van Córdoba in werd 

binnen de Mezquita een renaissancekerk gebouwd - een dolkstoot in het hart van de Moorse schone. Tot nu toe heeft 

niemand het aangedurfd om het resultaat van deze architectonische euveldaad te verwijderen. Ironisch genoeg is dit prachtige 

Moorse gebouw eigendom van de katholiek Kerk en staat op stadsplattegronden dan ook COlTeet vermeld als 'kathedraal 

Mezquitta,.34 

De geschiedenis is direct af te lezen van het gebouw. 

Vogelvlucht van de Mezquita Moskee in Córdoba. Bron: Hintzen-Hohlen, B. (2006), Anda/usia - Ar' & Archileclure. p. 430. 

Interieur Mezquita Moskee. Bron: eigen folo mei 2007. 

~4 Citaat Marco Polo reisgids Andalusië. pp. 31-32. 
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HOOFDSTUK 6 - CONCLUSIE 

HERBESTEMMEN MET DE VOLGENDE UITGANGSPUNTEN: 

l. Ontkoppeling van bestaand en nieuw. (Voorbeelden: Vertigo, Meelfabriek Leiden en Torpedoboothal Kopenhagen). 

Belangrijk, omdat: 

De tijdsfactor zichtbaar wordt: het gebouw krijgt tijdspecifieke laagjes die iets vertellen over het verleden en het 

ontstaan van het gebouwen zijn omgeving. Het historisch geheugen van het gebouw wordt zodoende zichtbaar. 

De nieuwe functie wordt in de toekomst wellicht weer aangepast. De ingreep van nu moet dan ook weer ongedaan 

gemaakt kunnen worden om het gebouw opnieuw aan te passen aan het nieuwe gebmik. 

2. Van Embden vond het belangrijk dat de verschillende disciplines gedwongen werden informeel contact met elkaar te 

hebben; er zou zodoende een disciplinaire kmisbestuiving worden afgedwongen. Bij E-Iaag en E-hoog zie je dat bij de 

definitieve invulling dit principe minder leidend is geweest omdat persoonlijke wensen prevaleerden boven het 

algemene concept. Bij de ingreep wil ik dit principe weer versterken. 

3. Handhaven en versterken van essentiële aspecten van de bestaande gebouwen: 

Semi-transparante doosvormen, loopbmggen, I e verdieping als hoofd niveau, toegangsgebouw, moduulmaat en 

materiaalgebmik (zie essentiële aspecten E-Iaag, E-hoog en Toegangsgebouw). 

VERT1GO - ELEMtNTEN VAN DE THEORETISCHE GEBOUWLAGEN. Afzonderlijk herkenbaar zijn: CONSTRUCTIE (betonkolom, ligger. dragende 

wand), INSTALLATIES (leidingen, armaturen) , RUl./VITEPLAN (scheidingswanden. gebruik, inrichting. afwerking) en GEVEL(kozijnen). Bron: Voordt, T. van 

der (2007). Trans/onna/ie \'011 kal1loorgebotlwel1. Thema 's. ac/orel1. ins/mmen/en en projecten. p. 244. Ontwerp voor de Meelfabriek te Leiden door Peter 

Zumthor. Bron: Aimée, B. de. J. Coenen . M. Kuipers, & W. Röling (2004), Gesloop/ gered bedreigd omgaan lIIe/naoorlogse bOlllVkIlI1S/. p. 135. 
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HOOFDSTUK 7 

REFERENTIEPROJECTEN HERBESTEMMING 

Dit is een reeks van bestudeerde herbestemmingprojecten, die interessant en relevant zijn: 

1. Herbestemming T-hoog naar Vertigo faculteit Bouwkunde door Bert Dinix. 

2. Herbestemming Zwarte Doos door Zjak Hofman, PAS Architecten. 

3. Herbestemming voormalige wolspinnerij Thomas de Beer naar Museum De Pont door Benthem Crouwel. 

4. Herbestemming voormalig GGD-kantoor naar luxe huurwoningen door Toon Kandelaars. 

5. Herbestemming voormalig torpedoboothal naar woningen door Tegnestuen Vankunsten. 
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HERBESTEMMING T-HOOG NAAR VERnGO FACULTEIT BOUWKUNDE, EINDHOVEN 

door Bert Dirrix (1998-2002) 

De herbestemming van T -hoog naar Vertigo, gebouw van de faculteit Bouwkunde, is het antwoord op hoe door middel van 

hergebruik van een bestaande draagstructuur, een kalm maar toch ook vitaal en interessant nieuw gebouw is ontworpen. Het 

is verbazend te zien hoe door een weloverwogen opeenvolging van enkelvoudige rechthoekige ruimten een functioneel doch 

ook karaktervol , ruimtelijk en spannend gebouw is ontstaan. 

Een wandeling door het gebouw is een ware beleving. Je wordt als bezoeker vanaf de toegangstrap langs de verschillende 

onderwijsfimcties geleid voordat je op de plaats van bestemming komt, elders dieper in het gebouw. De confrontatie met het 

bouwkundeonderwijs is uiterst direct. 

' Juist door de weloverwogen, beperkte mate waarin de verschillende materialen en ruimtes aan de beschouwer getoond 

werden, gaven de verschillende elementen een sterke bepaaldheid en de ruimtes een gepaste stilte en rust. De rouwe betonnen 

muren, kolommen en liggers, verraden het verleden van het gebouwen gaven het hiermee een eigen karakter. Het gebouw 

dwong hierdoor respect en eeuwigheidswaarde af. ,35 

Ik deel de bewondering van Roefs voor Vertigo en diens tektonische kwaliteiten. In het gebouw ervaar je de betonnen 

strucnlUr van het oude gebouw. 

'Maar niet alleen de constructieve strucnlUr wordt waarneembaar en tastbaar gemaakt, ook de bouwfysische en 

bouwtechnische strucnlUr wordt aan de beschouwer desgewenst getoond en uitgelegd. ( ... ) Het is namelijk niet zo dat deze 

aan de bezoeker wordt opgedrongen, het is daarom ook zeer zeker geen 'dirty realism ', waarbij constructie, installaties en 

leidingen opzettelijk als een esthetisch ornament in het zicht worden gelaten. Het tonen van de structuren van het gebouw 

gebeurt veel subtieler. ,36 

De complexiteit van de structuren wordt niet ontkend maar op een subtiele en geabstraheerde manier getoond, bijvoorbeeld 

door het plafond voor de muur los te houden. De esthetiek plaatst zich zodoende tussen realisme en minimalisme. 

Naast de ruimtelijke sequentie, compositie en de sociaal psychologische aspecten zit de kwaliteit van Vertigo in deze kleine 

dingen; in de specifieke detaillering, in de materialisatie en de manier waarop de structuren op een subtiele wijze worden 

getoond. De tektoniek is zodoende geworden tot een onderdeel van een onr..verpstrategie . 

. t~ Rods. J. (2006). Tektonische duizeligheid. Essay archÎI~tuur: filosofie en kriliek. Chepos 006. p. 25. 
J(> Roers. J. (2006), Teklonische duize ligheid. Essay architectuur: filosofie en kriliek. Chepos 006. p. 15. 
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De constructie van T-hoog tijdens de verbouw. Bron: Afbeelding internet. 

Bron afbeeldingen volgende bladzijden: 

Bosman, J. (2002). VERTlGO facl/l/ei/ bouwkunde eindhoven Ber/ Din·ix. 
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Herbestemming T-hoog naar ' Venigo', gebouw faculteit Bouwkunde door Ben Dirrix (2002). Bron: Presentatie 7t560. Peter Erkelens, d.d. 06-02-2007. 

De gevel, de expositieruimte op het hoofdni veau en de grote vide aan de westzijde met de kantoorvertrekken voor de staf. Vet1igo: Snapshots of Shoot-outs. 

Fotografie: Charles Papavoine. Bron: Gijsbet1s, P.J . (2003). Archis is All Times, Archis. nr. 2. p. 80. 
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Geveldetai l. Bron: Willems. M. (2002), Facu lteit Bouwkunde Ei ndhoven. Detail in architectuur. september 2002 , p. 18. 
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HERBESTEMMING EN RENOVATIE VAN DE ZWARTE DOOS NAAR EETCAFE EN FILMZAAL, EINDHOVEN 

door Zjak Hofman, PAS Architecten 

Ex terieur van de Zwarte Doos. Bron: Presentatie 71560. Peter Erkelens, d .d. 06-02-2007. 

De Zwa rte Doos als co liegezaal voor de sloop van T-Iaag. Bron: Foto Bart van Overbeeke, ClIIcWr 7. jaargang 45. 

Doorsnede grote zaal en dwa,,;doorsnede loopbrug. Bron: Aarsen, T. (2005), Van mysterisch begrip tot trendy eetca fé. Chepos. nr. 002. p. 55. 
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Plattegronden en detail van sta len puien in de betonnen loopbrug (niet uitgevoerd). Bron: Aa rsen, T. (2005). Van mysterisch begrip tot trendy eetcafé. Chepos. 

IJr. 002. p. 54. 
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Interieur foyer verdieping (ontkoppeling van bestaand en nieuw zoals de installaties). Bron: eigen foto d.d. 02-03-2007. 

Interieur trappen gezien vanaf de verdieping en het interieur van de foyer op de verdieping (aanpassing best. trappen). Bron: eigen foto d .d. 02-03-2007. 

265 



HERBESTEMMING VOORMALIGE WOLSPINNERIJ THOMAS DE BEER NAAR MUSEUM DE PONT, TILBURG 

door Bethem Crouwel (1989-1992) 

FOlo's enlree en exterieur De Pont. Bron: eigen fOlo d.d. 06-08-2006. 

'De stichting voor hedendaagse kunst werd gehuisvest in de voormalige wolspinnerij Thomas de Beer. Het gebouw ligt 

verscholen op een binnenterrein achter de omringende bebouwing. De fabriek stamt uit de jaren dertig. Eerst is het originele 

casco leeg- en schoongemaakt, vervolgens is het met minimale ingrepen voor het nieuwe gebntik geschikt gemaakt. Alle 

nieuwe toevoegingen zijn los van het bestaande gehouden, zodat de tijdfactor zichtbaar is. De benodigde installaties zijn alle 

uit het zicht aangebracht om het karakter van het gebouw te bewaren . Hoogtepunt van het complex is de grote, platte 

expositieruimte. Twaalflichtstraten zorgen hier voor een uniek licht. , 37 

.17 Dîjk . H. van. M. Kloos, A. Oxellélar. V. van Rossem. J. Thackar;'l . (1 999). Bel1fhem el/ Crolfl\ ·~11980·2QOO. p. 274. 
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Gang en gang als exposilieruimte. Bron: Ansichtkaarten Museum De Pont. 
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HERBESTEMMING VOORMALIG GGD-KANTOOR NAAR LUXE HUURWONINGEN, EINDHOVEN 

door Ton Kandelaars (oorspronkelijk bouwjaar 1958 - oplevering na transformatie 2005) 

Aanzicht vanaf de PC Hooftlaan en een aanzicht van de zuidwest gevel. Bron: Afbeeldingen internet. 

Detail gevel (zonwering en balkons). daktenlls van een penthouse en het trappenhuis. Bron: Afbeeldingen internet. 
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Oorspronkelijke gevel vanafde P.e. Hooftlaan. Bron: Voordt. T. van der (2007). Trcm~rorlllalie van kantoorgebouwen. Thema 's, Cic/oren, inS/rl/menlen en 

projecten. p. I 19. 

Interieur van een appartement en een penthouse. Bron: Afbeeldingen internet. 

Aanzicht opengewerkte zuidgevel. Bron: eigen foto d.d. 14-02-2006. 
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WONINGEN IN TORPEDOBOOTHAL, KOPENHAGEN 

door Tegnestuen Vond kunsten 

Brormen: eigen foto's VIA studiereis naar Scandinav iè 2004 en Pieten;, D. (2004), Onaangeroerde construct ie. De Architect, nr. 5. pp. 36-41. 
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Cartoon. Bron: Cursor, d.d. 22 november 200 J. 
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HOOFDSTUK 8 

HERBESTEMMING, HET GEBOUW ALS PERSONAGE 

Bij het maken van de analyse had ik aanvankelijk nog geen functie op het oog. Eerst heb ik een bouwtechnologisch 

onderzoek naar E-hoog en E-laag uitgevoerd om te ontdekken wat de mogelijkheden zijn ten aanzien van veranderingen en 

wat het karakter is van het gebouw. Een gebouw is als een personage. Een personage en een gebouw hebben een eigen 

karakter. Vaak hebben gebouwen ook een naam net als een personage. De vraag is hoe een bepaalde functie zich gedraagt in 

het gebouwen zijn omgeving? Elk gebouw heeft een zekere tolerantiegrens net als een mens. Onderzoek naar de 

eigenschappen van het gebouw is dus absoluut noodzakelijk. 

Het is net als bij het gebruik van een fiets. Het is een prima vervoersmiddel om je snel mee door de stad te verplaatsen maar 

op de snelweg voldoet de fiets niet meer. Zo is een gebouw voor een bepaalde functie bruikbaar maar voor een andere functie 

misschien onbruikbaar. 

Wel dient opgemerkt te worden dat bij de keuze voor een nieuwe bestemming markteconomische factoren een rol spelen. Om 

een gebouw te sparen van de sloophamer dient een nieuwe functie te worden gekozen waar op dat moment behoefte aan is. 

Honderd nieuwe spaceboxen op campus 
DeTUj.IIHftv ..... 'or· zegt dr. Kalen AH. hcofd 
denleplannenonop.. Onderwijs en Studer.ten 
Clnpusllonderdnl..... Service Centrum (SrUj. 
.,.cebOll •• Ie pla.tAn. De spaceboxen kos\en 
D. prefab wonlnpn zll. tussen de twintig· en twee-
be4oo1d_ buillellndH entwintigduizend euro per 
atudenbl en lilde- stuk. De kosten worden ge-
werkers en moetH _r dragen door Woon bedrijf 
elncl dit laar pnId din. Vestide. die de gebouwen 
:======!:====~gaat verhuren en behe:en. 

De spaceboxen komen tege· 
moe: aan de stijgende 
behcefte aan 'Noonvcorzie· 
ningen voor bui:enlandse 
studenten. Momenteel stu· 
deren er r99 buitenlandse 
masterstudenten aan de 
TL/e. "Hel huidige aantal 
wooneenheden is niet toe
reikend om alle buiten· 
landsegaslen IChui~v('S·er". 

Hoewel de plannen in een 
vergevorderd ,tadium ver
keren, is de definil.e'le 
order nog niet geplaatst. 
Dit hangt af van lopende 
onderhandelingen met 
WoonbedrijfVestide,onder 
meer over de huurprijsvan 
de nieuwe woningrn. "De 
huidig.· huurprijs dekt "i('t 
dl- totale kosten van de 

spaceboxen", licht Ah toe. 
Woonbedrijf neemt het 
daaruit voortvloeiende 
tekort 'oor haar rekening. 
Volgens All is het onwaar· 
schijnlijk dat de TUfe zal 
gaan bijdragen aan ce 
huurkosten van de nieuwe 
spaceboxen. 
De spaceboxer. worden 
waarschijnlijk in drie of 
vier lagen op elhar ge
stapeld tussen het gebouw 
Corona en de Dommel. 
vlakbij de bestaande spa ce· 
boxen. Volgens Ali is oek 
elders op de r.amplL'I 
gt'k~kC"1 naar mogelijk. 
h,-dton "oor hui~vestin~. 
maar vooralsnog lijkt ce 
genoemde locatie de best~. 

De wettelijk vastgestelde 
periode voor tijdelijke 
huisvesting is v~jf jaar . 
Daarna moet weer een 
nieuwe aanvraag worden 
ingediend bij de gemeente. 
De TUje is var. plan de 
bewoning met een tweede 
periode van vijf jaar te 
\'e:lengen. Op termijn sluit 
de universiteit pennanente 
woningbouw niet uit. Ali: 
'Voor permanente woning
bouw zijn tot nu toe nog 
geen mogelijkheden. maar 
in hel kad~ 1 vall h~t pr jed 
'C,WlpUS .I.0~O· wordt wcl 
gt'krk n /laar permanen!., 
bouw." 

Zie ookde past •• 's 8 en 9. 

Behoefte aan (woon)ruimte voor buitenlandse gasten op de campus. Bron: Cursor/29, d.d. 26 april 2007. p. I. 
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CAMPUSHOTEl- WONEN ALS FACILITAIRE VOORZIENING 

De Technische Universiteit Eindhoven richt zich op de transformatie naar een Kemuniversiteit. Hiermee wordt bedoeld dat 

alle faculteitsgebouwen worden geconcentreerd ter plaatse van de Loper (De Wielen). De noordelijke zone waar het 

gebouwencomplex van Elektrotechniek zich bevindt, wil de Dienst Huisvesting privaat ontwikkelen buiten het beheer en de 

begroting van de TUle. Om deze gebouwen wel met de Universiteit verbonden te houden, heb ik gekozen voor een nieuwe 

bestemming als ' campushotel': een woonvoorziening met gemeenschappelijke voorzieningen voor internationale gasten. 

De volgende aspecten zijn daarbij van belang: 

I . Internationalisering van de opleiding is een belangrijk gegeven. Het gaat vooral om de toestroom van buitenlandse 

studenten, onderzoekers en ander gasten als gevolg van een internationale masterstudie. 

2. Deze groep ervaart duidelijk problemen op de plaatselijke woningmarkt. 

De groep internationale gasten van de TUle bestaat uit: snldenten (zogenaamde short stay-students), stafleden (zoals 

assistenten in opleiding (AIO's), docenten en professoren) en andere gasten (zoals bijvoorbeeld bezoekers van een 

symposium). Hierbij geldt dat het verblijf kan variëren van een enkele dag tot een aantal jaren. Buitenlandse gasten worden 

gefaciliteerd als hotelgasten met de daarbij behorende gemeenschappelijke voorzieningen, ook op sociaal vlak. 

De gemeenschappelijke voorzieningen zijn bijvoorbeeld: een restaurant/kantine en multifunctionele ruimten die gebruikt 

kunnen worden voor onderzoek- en snldiedoeleinden en ontspanningsmogelijklleden zoals basket- en zaalvoetbalveld en 

multifunctionele ruimten die ook voor diverse loungemogelijklleden geschikt zijn. In alle behoeften van de stafleden wordt 

voorzien door gedeelde facilitaire voorzieningen zoals: klussendienst, schoonmaakdienst, dienstverlening via elektrische 

bode, waaronder: boodschappenservice, stomerij wasserette, automatische deuropener met video-intercom en alarmsysteem. 

Ontwikkeling en beheer van het campushotel kan door een woningstichting worden gedaan, gespecialiseerd op het gebied 

van studentenhuisvesting en facilitair wonen. 
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HOOFDSTUK 9 

REFERENTIEPROJECT FACILITAIR WONEN 

Hoogstedelijk diensten- en voorzieningenniveau in de Hoge Heren, Rotterdam door Wiel Arels. 

275 



HOOGSTEDELIJK DIENSTEN- EN VOORZIENINGENNIVEAU IN DE HOGE HEREN, ROTTERDAM 

door Wiel Arets 

De Hoge Heren is een complex met twee torens, met elkaar verbonden door een sokkel van vijf lagen, In de torens bevinden zich 285 appartementen, waaronder 

koopwoningen, huurwoningen, gemeubileerde woningen, ve rhuurbare gastenkamers, woonwerkruimten en commerciële ruimten. Jn de sokkel van het complex 

zijn een parkeergarage en recreatiemogelijkheden. Opvallend aan De Hoge Heren is het hoogstedelijke diensten- en voorzieningenniveau. 

Aantallen: 75 koopwoningen, 160 huurwoningen, 50 gemeubileerde woningen, 5 penthouses en 400 m2 voorzieningen. 

Hoogte: 102 meter, 34 verdiepingen. waarvan 29 etages de torens vOrmen. 

DlENSTEN EN VOORZIENINGEN 

Driedubbel grondgebruik: De Hoge Heren combineert \\'oon-, werk- en recreatiefuncties. 

Bewoners kunnen gebruikmaken van een inpandige parkeergarage, gemeenschappelijk dakterras en een lounge, klussendienst, schoonmaakdienst en 

dienstverlening via de elektrische bode (waaronder boodschappenservice, stomerij en wasserene, automatische deuropener met video-intercom en 

brand- en inbraakalarm). 

Separate gemeubileerde werk- en vergadet1uimten en gastenverblij ven zijn te huur. De beschikbare ruimte wordt zo door verschillende mensen op 

diverse momenten gebruikt. 

Huurders en kopers kunnen recreëren in het zwembad. de fitnessruimte en de sauna. 

Tekst. Bron: http: //www.ruimtevoorelkedag .nl. 

De Hoge Heren. Bron: hnp://\\ww.ruimtevooreJkedag.nl. 

Begane grond met lockers voor onder meer de boodschappenservice. Bron: htrp://www.ruimtevoorelkedag.nl. 
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HOOFDSTUK 10 

REFERENTIEPROJECTEN STUDENTENHUISVESTING 

Dit is een reeks van bestudeerde studentenhuisvestingsprojecten, welke voor mij relevant zijn: 

I. Spacebox tijdelijke studentenhuisvesting door Mart de Jong, architectenbureau De Vijf (2003). 

2. Studentenhuisvesting Uv A Dek door Claus en Caan (1996-2002). 

277 



SPACEBOX STUDENTENHUISVESTING, EINDHOVEN 

door Mart de Jong, Architectenbureau De Vijf (2003) 

---

l [ ,] ~ 
' - j l _ 

L l~ l ,_J 
) " -- -- ,--

[-r~ [c_ _L - -J 

Armeting Spacebox: bruto 3.0 x 6.5meler. Bron: Leupen, B. & R. He ijne & J. van Zwol (2005). Till1e-based Archileclure. pp. 234-235. 

Plaatsing van 84 tijdelijke woonunits aan de Noordzijde van het terrein va n de TU Ei ndhoven. Bron: Afbeeldi ng internet. 
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STUDENTENHUISVESTING UvA DEK. AMSTERDAM 

door Claus en Kaan {1996-2002} 

Voorgevel Sarphiastraat en interieur woonkamer. Bron: website Claus en Kaan. 

Het aanzicht van de galerij. Bron: De Architect. nr. 9-2003. p. 41. 

Standaard plattegrond 

1 woonk amer 

2 entree J keuken 

3 berging 

4 badkamer 

5 ga lerij 

Standaardplanegrond en dwarsdoorsnede. Bron: De Architect. nr. 9-2003, p. 40. De berging is tevens bedoelt voor plaatsing van installati es. 

' Het gebouw met 6 1 studentenwoningen en bedrijfsruimten in Amsterdam vo rmt onderdeel van een nieuwe straatwand die een eerdere ingreep gedeeltelijk 

herroept. De linea ire straatwanden van de Sarphatistraat zijn in de ja ren zestig doorbroken voo r een grootschalige universiteitscomplex, naa r ontwerp van 

gemeentelijke architect N.U. Gawronski. Als herstel van de straatwand is dit project op te vanen als een vorm van stadsreparatie. zij het zonder sentiment of 

nostalgie. De nieuwbouw is vrij van elk opzichtig contextualisme. De versp ri ngende ramen. die ontsnappen aan het raster. zijn te beschouwen als een subtiele 

eenent\vintigste-eeuwse variant op de tremolo's van versieringen van ramen, deuren. erkers en dakranden die kenmerkend zijn voor de architectuur uit de tijd dat 

de Sarphatistraat gestalte kreeg. Gelijktijdig is in de gevel nog altijd de regelmatige grondvorm van het raster te zien, waarmee deze architectuur ook eer betoont 

aan het nuchtere en ten onrechte weinig gewaardeerde modernisme van Gawrooksi, ,) 

I T~ks l w~bsjte C laus en Kaan. 
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AA Architecten ontwierp nabij station Den Haag Hollands Spoor een toren waarin ook studentenwoningen zijn ondergebracht. Rechts daarvan het 

studentencomplex, ontworpen door Carel Weeber. Bron : Tilma. H. (2007). Bouwen aan gemeenschappen. De Architect, september 2007. p. 35. 
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VOORLOPIG ONTWERP 

TUSSENCOLLOQUIOM, 05 juni 2007 

HERBESTEMMING E-LAAG EN E-HOOG 



PROGRAMMA HERBESTEMMING E-LAAG EN E-HOOG 

VOORLOPIG ONTWERP, 05 juni 2007. 

E·LAAG: 

48 STUDENTENWONINGEN 

BASKETBAL- I ZAALVOETBALVELD 

ATRIUM I GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTE 

TOEGANGSGEBOUW: 

LOUNGE 

RECEPTIE 

KANTINE I KEUKEN I CATERING 

RUIMTEN T.B.V. CATERING 

MULTIFUNCTIONELE ZAAL 

E·HOOG: 

BEGANE GROND 32 STUDENTEN WONINGEN 

l e VERDIEPING LOUNGE, WASSERETIE, FITNESS, RICOCHET, VERGADERRUIMTE 

2e t/m 6e VERDIEPING 19 STUDENTENWONINGEN + 3 LUXE STUDENTENWONINGEN 

7e VERDIEPING 14 AIO-WONINGEN + GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTE STAFLEDEN 

8e t/m 13e VERDIEPING 8 STAFWONINGEN 

TOTAAL WONINGEN E-HOOG: 

32 + (5 x (19+3)) = 137 STUDENTENWONINGEN 

14 AIO-WONINGEN 

6x8= 48 ST AFWONIINGEN 
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Toelichting ontwerp 
Bestemming: short stay woningen voor buitenlandse gasten van de TUle 
zoals buitenlandse studenten, onderzoekers, docenten en professoren. 
Het verblijf kan variëren van een dag tot enkele maanden. 
Het gebruik verandert, dus een transformatie van E-Iaag en E-hoog zijn 
noodzakelijk. Er vindt een interventie plaats om het toegangsgebouw naar 
het nieuwe gebruik aan te passen. 

Van het bestaande gebouw, wil ik de draagconstructie zo duidelijk mogelijk 
zichtbaar maken. Dit voor een historische ervaring en het besef dat het 
nieuwe gebouw een getransformeerd oud industrieel gebouw betreft. 
Dit heeft consequenties voor de ingreep: 
E-Laag: in de lengte door het gebouw lopen, dan zie je de betonnen liggers 
het beste. De routing van de woningen is erop aangepast en in de 
woningen op de verdieping zijn de betonnen liggers nog zichtbaar. 
E-hoog: plafonds van beton in het zicht, inrichting en plaatsing 
binnenwanden aangepast op moduulmaat en maatvoering van de 
draagconstructie. 



E-LAAG: 
Toegang op maaiveld niveau tot E-Iaag wordt verschaft door een 
hellingbaan die het gebouw insteekt en de betonnen leiding bak doorkruist. 
De hellingbaan biedt aan de rechterzijde zicht op een multifunctionele zaal 
die naast onderwijs- en onderzoeksdoeleinden ook gebruikt kan worden 
voor sport en recreatie zoals basketbal en zaalvoetbal. Deze ruimte is 
verdiept uitgevoerd in de betonnen leidingruimte, om extra hoogte te 
verkrijgen. Een goed zicht voor de toeschouwers is mogelijk vanaf de 
galerijen op de verdieping en op de begane grond. Aan het eind van de 
hellingbaan bevindt zich een atrium met een glazen dak, waaromheen de 
studentenwoningen zich bevinden. 
Toegang tot de woningen op de verdieping wordt verschaft door de 
bestaande verkeersruimte en nieuwe stalen galerijen die aan de bestaande 
betonnen liggers zijn opgehangen. 
De short stay woningen zijn ondergebracht in twee langgerekte 
bouwvolumes aan de noord- en zuidgevel. Daartussen is een atrium 
gerealiseerd waarin de galerijen en trappen zijn ondergebracht. Het atrium 
functioneert als een collectieve verblijfs-jontmoetingsruimte. 
De langsgevels van de woningen bestaan uit glazen schuifpuien met 
loggia's over de volledige breedte tussen de gevelkolommen. De 
kopgevels van de woningen zijn gesloten en bevatten een ruimte geschikt 
als nooduitgang en ten behoeve van onderhoud. 

TOEGANGSGEBOUW: 
Het toegangsgebouw gaat functioneren als een gemeenschappelijke 
voorziening voor de woningen in E-Iaag en E-hoog. 
Twee belangrijke wijzigingen zijn: 
De collegezaal wordt getransformeerd naar een multifunctionele zaal door 
lichtstraten aan te brengen en door de bestaande tribune anders in te 
delen. 
Tevens wordt de bestaande catering verplaatst naar de betonnen schijf. 
De betonnen gesloten collegedoos wordt intern opengewerkt. 



E-HOOG: 
De helft van het gebouw wordt bestemd voor stafwoningen, de andere helft 
voor studenten. 
Tevens bevat het gebouw gemeenschappelijke ruimten. 
Op het hoofd niveau (1 e verdieping) bevinden zich mul'tifunctionele 
gemeenschappelijke ruimten. Er is ook een gemeenschappelijke ruimte op 
de 7e verdieping, voor informeel contact voor de stafwoningen. 
De studentenwoningen zijn zoveel mogelijk op het oosten georiënteerd, de 
gemeenschappelijke ruimtes zijn zoveel mogelijk op het westen 
georiënteerd (gunstige positie ten opzicht van invallend daglicht in de 
middag/avond). 
Als je door het gebouw heen naar boven gaat, is het gebouw van collectief 
naar individueel ingedeeld. Op de eerste verdieping (hoofdniveau) zijn de 
gemeenschappelijke ruimten voor alle bewoners gelegen. Als je in het 
gebouw naar boven gaat, komen op de begane grond en op de 2e tot en 
met 6e verdieping de studentenwoningen. Op de 7e verdieping en hoger 
bevinden zich de stafwoningen. Op de 7e verdieping bevindt zich eerst de 
gemeenschappelijk ruimte voor stafleden en de woningen voor aio's. 
Daarboven bevinden zich de stafwoningen. 

Twee principes zijn belangrijk: 
Stafwoningen bevinden zich bovenin de hoogbouw, daar is het uitzicht het 
mooist en de sfeer het rustigst. Studentenwoningen bevinden zich onderin: 
studenten hebben meer drukte om zich heen, meer mogelijkheden tot 
sociaal contact, hebben eigen kamers, maar de verkeersruimte en 
gemeenschappelijke ruimte hebben overmaat en functioneren daarom als 
een aan de woning gebonden ontmoetingsruimte (tweede huiskamer). 
In het bestaande gebouw heb je geen goede ruimtelijke ervaring: je weet 
niet goed waar je je in het gebouw bevindt. In de ingreep probeer ik dit op 
te lossen door het maken van vide's/atriums en door bepaalde zichtlijnen in 
het gebouw te maken. 



Ge\'eldetail. Bron: Willems, M. (2002), Facu lteit Bouwkunde Eindhoven. Detail ;/1 architeclUllr, september 2002, p. 18. 
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SFEERIMPRESSIES 



E-Iaag: galerij le verdieping. 



E-Iaag: multifunctionele zaal begane grond. 



Toegangsgebouw: kantine en podium. 



Toegangsgebouw: kantine en podium. 



E-hoog: gemeenschappelijke ruimte op het hoofdnivo. 



E-hoog: vide t.p.v. gemeenschappelijke ruimte. 



E-hoog: gemeenschappelijke ruimte op het hoofdnivo. 



/ , / 

E-hoog: vide stoflagen. 



E-hoog. hapelijke ruimte staf . . gemeensc 



E-hoog: centrale vide stoflagen. 



PRINCIPE DETAILS 
E-LAAG 

SCHAAL 1:5 
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aluminium vliesgevel 
fabr. Schüco Royal FW50+ 
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1 1 

best. betonnen dakrand 

- stucwerk afwerking, dik 10mm I I 
- gipskartonplaat (greenboard), dik 9.5mm 
- PE-folie, dik 0.2mm 
- Selthaan SpouwPir, dik 45mm - Rd= 1,95 m2.KNV 
- klossen afm. 45x45mm 
- dampdoorlatende en isolerende folie, 

fabr. Miofol150AG, dik 0.35mm - Rd= 0,5 m2.KNV 

geïsoleerde glasstrook _______________ ----'j 
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2 
scherpkantig hoekprofiel L30.30.3 
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geanodiseerd aluminium 
met uitzetramen 
structureel beglaasd 

.ulil-tff->WI bediening 
+3180 "1'-"'1~"Ia electra motor 

--------kk~~~--==t~ 

4 + 
140 

+ 
160 

+ 

- st~len roosters, fabr. Dejo hoogte 30mm 
- kunststof afstandshouders, hoogte 25mm 
- g$bitumineerde dakbedekking 
- Ebrothame BI-3 isolatie, dik 70mm - Rd= 2,5 .KfW 

I 

I 

koofbetimmering best. staalconstr. 
RiNoflam-S, dik 25mm 
onbrandbare gipskarton plaat WBDBO 60 min . 

GEISOLEERDE OPBOUW: 
- stucwerk afwerking, dik 10mm 
- gipskartonplaat (greenboard), dik 9.5mm 
- ragelwerk afm. 19x45mm 

I 
I I 

. 
I I 
I I 
I I 

I I 

- spijkerflensdekens, dik 120mm - Rd = 3,0 m2.KfW 
- houten dragers afm. 45x70mm 

1290 



I 
I 

I 
I 

I 
I 

aluminium schuifpui, fabr. Sch üco Royal S120+ 
1..-_----1I--__ g.eanodiseerd aluminium 

o 
N 
00 

N 
o 

best. betonvloer - verdieping 

- damp open folie, bijv. Miofol 
... ",.,.,II .. ,Il' isolatie, Rd= min. 4,0 

regelwerk, afm. 45x1 
dikO.2mm 

WONINGSCHEIDENDE VLOER: 
FERMACELL Estrich Vloerelement type 2E45 
2x 12.5mm Fermace" + 20mm minerale wol 
vloerafw.: 
Manmoleum, dik 2.5mm 
randafwerking met een kitvoeg 

- aluminium zetwerk 
blank geanodiseerd 

IUV'lfhi:>l';mn'Aril,n best. staalconstr. 
- RiNoHam-S, dik 25mm 

- multiplex, dik 18mm 
onbrandbare gipskarton plaat WBDBO 60 min. 

glasstrook 

o 
0> 
N 

______ -4: ____ · -~1~8~· ~·-~·+----------~--~5~87--------------~,!:; 



aluminium vliesgevel 
tabr. Schüco Royal FW50+ 
geanodiseerd alumin ium 

+ 
- r-

140 

_. 

+620 ---==---+-- - - - - - - - - -- ---t..:IIH=~,....-'fI-

~I :?> 

fP1,....l_ -,! 

o 
N 
(0 

_ . _ . L..... . 

+ 

~ 
Ol 
c: 
~ 

* 

160 + 50 f 

160 

slobgat - - - - - - --t-tI-+H--titJ)fH !:HEHJl53 hoekstaal 150x75x11 
montge dakbed. d.m.v. Compri knelprofiel 

PEIL=O - - - - - - -l1lliH=J-'ma..bl..-'"It--

-145 ---=-...:..::..._--+-- -- -- - - - - --

-445 

o 
o 
(") 

- - - - - ---'-"16:= 

Q) 
Ol 
.!9 
c: o 
E 

I 

19
1 

best. UNP-profiel 

1 '-'- '-' - 'r '-'- '-'- ' - ' - ' - ' -
. - . - . - . ~er ~~n~oer ~begane ~ron~ . - . -

7 

6 



moduul = 1240 
f 

178 
+ 

~-
10 

C") 

o 
co 

- aluminium zetstuk, blank geanodiseerd, dik 2mm 

scherpkantig hoekprofiel L30.30.3 
voegafdichting met verhoogde rugdek. 

o 
o 

+2460 

- multiplex, dik 18mm 
- stalen koker, bevestigd aan vert. stijlen ~~!!~~il~_~m;:eranti plint ~ 12x58mm 

+2360 
o 
~ +2320 

aluminium schuifpui, fabr. Schüco Hoyal S120+ 
geanodiseerd aluminium 

- stalen roosters, fabr. Dejo hoogte 30mm 
- kunststof afstandshouders, hoogte 35mm 
- gebitumineerde dakbedekking 
- Eurothame 81-3 isolatie, dik 80mm - Rd= 2,9 m2.KfW 

I I 

best. betonvloer - begane grond 

1 

I 
1 

I 
1 

I 
I 1 

+ ._ . __ ._ ._ . __ ._- -'TI- '- '-'-- '-'-I-

178 

I 
_. __ ._._ ._ ._._ . __ .+ 

o 
N 

9 

PEIL=O 

-145 
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I I 

I 1 

I I 
I I 

I I 

Akoesti on regel, dikte 30mm 

GEISOLEERDE BEST. DAKCONSTRUCTIE: 
- best. gebitumineerde dakbedekking 
- best. bimsbeton dak, dik ca. 100mm 
- best. stalen kokers afm. 140x250mm 
- houten dragers afm. 45x70mm 
- spijkerflensdekens, dik 180mm - Rd = 4,5 m2.KJW 
- stelruimte t.b.v. ragelwerk - ca. 17mm 
- ragelwerk afm. 19x45mm 
- 2x 9.5mm plafond stucplaten (best. staalcontr. WBDBO 60 min.) 
- stucwerk afwerking, dik 10mm 

WONINGSCHEIDENDE WAND : 
Gyproc scheidingswand MS 145/2.45*45.2.AA 
- beplating 2x gipskartonplaten fabr. Gyproc 12.5mm 
- 2x 45mm profielen 
- minerale wol, 2x 40mm 
- beplating 2x gipskartonplaat fabr. Gyproc 12.5mm 

Gyptone, dik 12.5mm (geluidsabsorberend plaatmateriaal) 

+ 

y 
WOningSChei~ende metalstudwand aansluiten op 
best. bimsbE1t0n dak en best. kokerprofielen 
aansluiting geluidsdicht afwerken 

Ig 
i~ 
. ~ 
I 

+7690 

gipsplaat vrijhouden . 
kitvoeg op een compri~and rugv lIing 

I 

stucstop profiel 

+ 

o 
LO 
C"') 

LO 
CD 

+7340 

+7275 

10 



1 1 

1 1 

1 1 

lafond~arJger 
1 1 

----~--------~ ----------+------~ 
1 1 

I I 

GEISOLEERDE BEST. DAKCONSTRUCTIE: 
- best. gebitumineerde dakbedekking 
- best. bimsbeton dak, dik ca. 100mm 
- best. stalen kokers afm. 140x250mm 
- houten dragers afm. 45x70mm 
- spijkerflensdekens, dik 180mm - Rd = 4,5 m2.KNJ 
- stelruimte t.b.v. ragelwerk - ca. 17mm 
- ragelwerk afm. 19x45mm 
- 2x 9.5mm plafond stucplaten (best. staalcontr. WBDBO 60 min.) 
- stucwerk afwerking, dik 10mm 

WONINGScHEIDENDE WAND: 
Gyproc scheidingswand MS 145/2.45·45.2.M 

best. geprefabri rde betonnen ligger 

18 
1"-: 
. ~ 
1 

---.. 

+7690 

+7340 

+7275 

stucstop profiel 

- 2x 12.5mm gipskartinplaat 
- ~E·folie, dik 0.2mm 
- steenwol isolatie, dik 100mm 
- houten klossen t.b.v. bevestiging 
contr. tweezijdig uitvoeren 
t.b.v. brandwerindheid WBDBO 60 min. 

11 
- beplaijng 2x gipskartonplaten fabr. Gyproc 12 .. 5mm 
- 2x 45mm profielen 

'---............. ---+-~=lrl""'"-_...I--- -- -- -- +6540 

- minerale wol, 2x 40mm 
- beplaijng 2x gipskarton plaat fabr. Gyproc 12.5mm 

----------------~~~r+~~~~1 

gipsplaat vrij houden 
kitvoeg op een compriband rugvulling 

Gyptone, dik 12.5mm (geluidsabsorberend plaatmateriaal) Akoesijkon regel, dikte 30mm 



11 
o 
o 
0') 
C"') 

WONINGSCHEIDENDE VLOER: 
FERMACELL Estrich Vloerelement type 2E45 
2x 12.5mm Fermacell + 20mm minerale wol 

best. betonvloer - verdieping 

gipsplaat vrijhouden 
kitvoeg op een compriband rugvulling 

WONINGSCHEIDENDE WAND : 
Gyproc scheidingswand MS 145!2.45*45.2.AA 
- beplating 2x gipskartonplaten fabr. Gyproc 12.5mm 
- 2x 45mm profielen 
- minerale wol, 2x 40mm 
- beplating 2x gipskarton plaat fabr. Gyproc 12.5mm 

Marmoleum, dik 2.5mm 
randafwerking met een kitvoeg 

Ll) 
"<t 

0 
Ll) 

"<t 

I 0') 

. ~ 
I 

Akoestikon regel, dikte 30mm 

+3800 

+3660 

12 
Gyptone, dik 12.5mm (geluidsabsorberend plaac:.:;tm.:c;a:::.te::.:.n:::.·aa:::,1 '---------l++<~..L-..,>-+H---+-">...Hl..H1 

GEISOLEERDE BEGANE GROND VLOER: 
- Rockwool vloerplaat 504 (therm. en akoestische isolatie) 
- PE-folie, dik O.2mm 
- 2x 12.5mm Fermacell 

best. betonvloer - begane grond 

.~._--_ . _._ . _ . _ . _ . _ . _ . _._ . _ . _._ . -

I 
I 

I 
I 

_._._.~ 

Marmoleum, dik 2.5mm 
randafwerking met een kitvoeg 

PEIL=O 

-145 

________ ~-13 



I 

WONINGSCHEIDENDE VLOER: 
FERMACELL Estrich Vloerelement type 2E45 
2x 12.5mm Fermacell + 20mm minerale wol 

best. betonvloer - verdieping 

Akoestikon regel, dikte 30mm_---------lIn:r:=~,.,.m'T"'l!'"-; 

WONINGSCHEIDENDE WAND : 
Gyproc scheidingswand MS 14S/2.4S·4S.2.AA 
- beplating 2x gipskartonplaten fabr. Gyproc 12.5mm 
- 2x 45mm profielen 
- minerale wol. 2x 40mm 
- beplating 2x gipskarton plaat fabr. Gyproc 12.5mm 

Gyptone, dik 12.5mm (geluidsabsorberend nl""tm"tAri",,1\ 

+ 

Marmoleum, dik 2.5mm 
randafwerking met een kitvoeg 

Lf) 

<:) 

Lf) "<t' 
0'> I 

. ~ 
I 

0'> 

<:) 
,.- 0'> 
r- N 
N 

i best. staalconstr. 
- RiNoflam-S, dik 25mm 

+3800 

+3660 

+3370 

onbrandbare gipskartonplaat WBDBO 60 min. 
- houten klossen, opvullen met akoestische 
steenwol isolatie 

gipsplaat vrijhouden 
kitvoeg op een compriband rugvulling 

+ 14 
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I 
I 
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. t-
1"-

I = 
IXJX 

-+- ~----= 
I 

+ + 
WONINGSCHEIDENDE WAND: 2 0 
Gyproc scheidingswand MS 145/2.45*45.2.M 
- beplating 2x gipskartonplaten fabr. Gyproc 12.5mm 
- 2x 45mm profielen 
- minerale wol, 2x 40mm 

1--t+l+t-.....::>...J+l,.L-.~+*t<>t------- beplating 2x gipskartonplaat fabr. Gyproc 12.5mm 

I 
I 

t 
320 = breedt1 best. I-ligger 

3io 
I 
I ,'- ' - ' - ' - -
T 

- . - - .-._ . -

I 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

- I -

I 

- - """BEST. BETOI'J~-DGGER - - -

I 
I 

I 
I 

+ 
- Gyptone, dik 12.5mm (geluidsabsorberend plaatmateriaal) 

I 
t 

aluminium schuifpui, fabr. Schüco Royal S120+ 
geanodiseerd aluminium 

1700 

2180 

I ._ 0-

I 
I 

I I I 
1 

I I i 
I I I . . 

I I 
I i i 

I!=== I I 
: 

tOO 
'_'l 

I I 

1===;1 ;:::1 == 

1080 

I I 

I I 
I I . . 
I I .. 

I I 

rç,-------t-i ------rt---
I I I I 

cherpkantig hoekprofiel L30.30.3 
voegafdichting met verhoogde rugdekking 
zwarte siliconenlaag 1 1 5 6 _ . ~ . _._._ ._. _ . ' - ' -'-'- _ .- . -t 



I 

I 

+ 

+ + 
Gyproc scheidingswand MS 17512. 125.2.A 
- beplating 1 x gipskartonplaten 12.5mm 
- 125mm profielen 
- minerale wol, dikte 125mm - Rd= min. 3,0 m2.KfW 
- PE-folie, dik 0.2mm 
- beplating 2x gipskartonplaat 12.5mm 
+ 
- Gyptone, dik 12.5mm 

(geluidsabsorberend plaatmateriaal) ----------f*+<>f+'i--'-+-------;r"-+*+_ 

I 

320 = breedtt best. I-ligger 

3 0 

I 

I 
+ 

I I 

I I 

2780 

zetwer1<, dik 2mm 
geanodiseerd aluminium 

I I 
I I 
I I 

I 

- geanodiseerd aluminium, verlijmd op 8 mm cempanel 
- stroken multiplek, dik 18mm 

I 

- 125mm profieler 1 7 
- minerale wol, di~ 125mm - Rd= min. 4,0 m2.KfW 
- PE-folie, dik 0.2mm 
- beplating 2x gi1kartonPIaten fabr. Gyproc 12.5mm 

75 

beeindiging geana<)iseerd aluminium 
gezet om hoek ce~panel 

18 
I 
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1240 

I I 

I I aluminium vliesgevel 
I I fabr. Schüco Royal FW50+ 
i i geanodiseerd aluminium -- -- -- -- -- --r-- rrne1J.!itzetra.me.llSli:JJ.ctu.re.el...begJ.aa~ -

I I 

I I 

t 

~ _________ -L ___________ -+~ ___________ ~ __ ~ 
i I i i I i 

320 = breedt best. I-ligger 

24 

versteviging hout 
aluminium afwerking verlijmd - blank geanodiseerd 

850 = breedte dagmaat deurkozijn 

deur 
slotNs 
sluitplaat NS 

N 
C"') 
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t 
350 

t 23 
- -- - -- 1. -- - -- - -- - -- - ~gafcfrëfilJng op u eKJ<JriQ

~$=I=================~~~~====:î=========;=j=j( ~arte siliconenlaag 

o 
LO 

~ 
I I , 

I 

evel 
I 

I 
I 

----t--
I 

best. UNP- rofiel 
I 

I best. IPE-
---------------.d---~-m~iä5!!iS:s3l~iHiI 

I 
I--I~~---

Gyproc scheidingswand MS 17512. 125.2.A 
- Gyptone, dik 12.5mm 

(geluidsabsorberend plaatmateriaal) 
- beplating 1 x gipskartonplaten fabr. Gyproc 12.5mm 
- 125mm profielen 
- minerale wol, dikte 125mm - Rd= min. 3,0 m2.KNV 
- PE-folie, dik 0.2mm 
- beplating 2x gipskarton plaat fabr. Gyproc 1'2.5mm 

2090 

'25 

50 

-1 
1 0 140 

I 34.5 '-'l-
3100 102 

I I 

26 '-', 
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2480 

STALEN GALERIJ 

balustrade, stnpstaal 10x50mm 
~---+-------

~7 

trekstang bevestigen aan best. I-ligger 
~-----vlgs. opg. constr. 

I I 
I I 

Gyproc scheidingswand MS 175/2. 125.2.A 
- Gyptone, dik 12.5mm 

(geluidsabsorberend plaatmateriaal) 
- beplaUng 1 x gipskartonplaten fabr. Gyproc 12.5mm 
- 125mm profielen 
- minerale wol, dikte 125mm - Rd= min. 3,0 m2.K/W 
- PE-folie, dik 0.2mm 
- beplating 2x gipskarton plaat fabr. Gyproc 12.5mm 

175 

. -STUDENTENWONING/SANITAIR 

wandafw. + vloerafw. sanitair, PUR-coating 
naadloos waterdicht aangebracht 

FERMACELL Estrich Vloerelement type 2E45 
12.5mm Fermacell + 20mm minerale wol 

underlayment, dik 18mm 
C200/2 profiel h.o.h. 600mm 

C100/2 profiel h.o.h. 600mm 
isolatie (steenwol), dik 95mm 
2x 9.5mm plafond stucplaten 
(WBDBO 60min.) 

+3737 

+2400 



+3800 

+3737 

o 
o 

+3610 N 

00 
(0 

+3370 =* 

- FERMACELL Estrich Vloerelement type 
2x 12.5mm Fermacell + 20mm minerale wol 

- Marmoleum, dik 2.5mm 
randafwerking een kitvoeg 

,-----
I I 
I I 
T-

I I 

I 
I I 

~ C70/2 profiel h.o.h. 600mm i i 
- geluidsisolatie (steenwol), dik 65mm 
- 2x 9.5mm plafond stucplaten (WBDBO 
- stucwerk afwerking, dik 10mm 

- aluminium zetwerk 
blank geanodiseerd 
- multiplex, dik 18mm 

. ) 

178 

28 
SchücoRoyalS120+ 

, verlijmd op 8 mm 

linc:~c::lrtr,,1r1ll~t~m fabr. Gyproc 

o 
en 



WONINGSCHEIDENDE WAND: 
Gyproc scheidingswand MS 145/2.45*45.2.AA 
- beplating 2x gipskartonplaten fabr. Gyproc 12.5mm 
- 2x 45mm profielen 
- minerale wol. 2x 40mm 
- beplating 2x gipskartonplaat fabr. Gyproc 12.5mm 

Gyptone, dik 12.5mm (geluidsabsorberend plaatmateriaal) 

FERMACELL Estrich Vloerelement type 2E45 
2x 12.5mm Fermacell + 20mm minerale wol 

- underlayment, dik 18mm 
- C200/2 profiel h.o.h. 600rnm 

- C70/2 profiel h.o.h. 600mm 

+ + 

Marmoleum, dik 2.5mm 
randafwerking met een kitvoeg 

+3800 

co +3737 

o 
o 
N . 

- geluidsisolatie (steenwol), dik 65mm I 1 

~~~~~~~~~-------rn---~~--~T-----~ - 2x 9.5mm plafond stucplaten (WBDBO 60min.) 
c stucwerk afwerking, dik 10mm 

DRAGENDE WONINGSCHEIDENDE WAND: 
Gyproc scheidingswand MS 220/2.70*70.2.AA 
- beplating 2x gipskartonplaten fabr. Gyproc 12.5mm 
- 2x 70mm profielen 
- minerale wol. 2x 65mm 
- beplating 2x gipskarton plaat fabr. Gyproc 12.5mm 

Gyptone, dik 12.5mm 
(geluidsabsorberend plaatmateriaal) 

+ + 

co 
<0 

+3370 

29 



200 1240 

geanodiseerd profiel IHI>tI'III1"""" glas I I 

100 

~:=~==~9r~~-------I best. gebitumineerde 

best. bimsbeton dak 

I i best. staken koker 
I 

- geanodiseerd aluminium 
verlijmd op 8 mm cempanel 

- PE-folie, dik 0.2mm 
- isolatie 
- houten klossen 

o 

+769 

- gelamineerd balk 
opgebouwd uit lagen: 2-8mm glas 

- rvs stemvork 

rvs staaf 030 

zeskantige 

rvs voetplaat +7340 
aanzicht b.k. best. beton ligger (best. constr. op tChot) 

+7275 

30 



PRINCIPE DETAILS 
E-HOOG 

SCHAAL 1:5 



aluminium vliesgevel- . 
fabr. Schüco Royal 
geanodiseerd aluminium 

PEIL=O 

+ 

-45 ---=-=---- - - _n=<R!,; 

160 
+ 

40 

160 
+ 

420 

TWEEDE HUID FACADE - STUDENTENWONING - . 

- stalen roosters, fabr. Dejo hoogte 30mm 
- kunststof afstandshouders, hoogte 15mm 
- dakbedekking 

multiplex, dik 20mm 

o slobgat -----f--I+-IH----+-+!N1IlH -i(~t$JI 
~ 

-520 ----==----

-620 

11 
11 
11 
11 11 
LL-JJ 

- bitumen afwerking 
- isolatie fabr. Roofmate SL-A, dik 120mm - Rd = 3,33 m2.K/W 

kelder isoleren tot 1000- m.v. ----f-----e 

+ 



380 Y 
+ 

120 
I _·_·_·-t·_·_·_·_·_·_· 
I 

1 
I 

1 

I 

Roofmate SkX, dik 30mm - 1,0 m2.KfIN 
__ hard houte~klos t.b.v. bevestiging alu. zetstuk 

I 

1 
I 

+ 

aluminium schuifpui, fabr. Sch üco Royal S120+ 
I..-_____ geanodiseerd aluminium 

- FERMACELL Estrich Vloerelement type 2E45 
2x 12.5mm Fermacell + 20mm minerale wol 

- Marmoleum, dik 2.5mm 
randafwerking met een kitvoeg 

best. betonnen afwerklaag Cl 
0) 

_. _. -. -I-_. _. _. _. _. _. _. -. -. -. -. _. _. _. - . -. -. -. -. -. -. -. _. -. -. -t.- 1 
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160 
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160 

lIIl 
I I II 
I I II 
I I 11 
11 I I 

slobgat -----+----1H+----t+-,f--IHlifHlH -IH31'E'1'1ER1 

+3750 x verd. 

+3705 x verd. 

aluminium vliesgevel 
fabr. Schüco Royal 
geanodiseerd aluminium 
met uitzetramen 
structureel beglaasd 

+3130 X verd. 

+ 
320 

bediening 
electro motor ûi 

Q) 
.0 

+ 

+ 

420 

TWEEDE HUID FACADE - STAFWONING 

- stalen roosters, fabr. Dejo hoogte 30mm 
- kunststof afstandshouders, hoogte 15mm 
- dakbedekking 

multiplex, dik 20mm 

dichtzetten best. sparing 
geluid- en brandwerend 

TWEEDE HUID FACADE - STAFWONING 

+ 

800 
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120 
+ 

aluminium schuifpui, fabr. Sch üco Royal S120+ 
I..-_ ___ ~geanodiseerd aluminium 

0 
N 

- FERMACELL Estrich Vloerelement type 2E45 
2x 12.5mm Fermacell + 20mm minerale wol 

- Marmoleum, dik 2.5mm 
randafwerking met een kitvoeg 

best. betonnen afwerklaag 

best. sparing t.b.V. ventilatiesysteem 

scherpkantig hoekprofiel L30.30.3 
voegafdichting met verhoogde rugdek. 

o 
0> 

LO 
co 
M 

I +--___ I-___ _ _ g;eisoleerde glasstrook 
I 

I _ . _ . _._ . t-_._._.~~w-
I + 120 + 

o 

2 
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160 
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I1 11 

slobgat -----+--H+-++-+-I~iIJIH -fEI:1lil3~ 

aluminium vliesgevel 
fabr. Schüco Royal 
geanodiseerd aluminium 

-±3230 X verd. 

160 
+ 

420 
+ 

GEISOLEERDE GEVEL T.P.V. GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTE 

• vloerafw. 
• multiplex, dik 
• houten klossen 
• isolatie, dik 

best. sparing t.b.v. ventilatiesysteem 

GEISOLEERDE GEVEL T.P.v. GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTE 
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I 
I 

Mannoleu~, dik 2.5mm 
rand afwerking met een kitvoeg 

I 

I 

I 
I 

I 
I 

I 
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I 
I 

1-
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I 
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I 
I 

I 
I 

I 
I 

t _._ ._._.- ._ . . _._ ._ ._ .. -.-._. 

+ 

FERMACELL Estnch Vloerelement type 2E45 
x 12.5mm Fermace" + 20mm minerale wol 

best. betonnen afwerklaag 
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HOOFDSTUK 11 

NIEUWE GEBRUIKSFUNCTIE 

De technische eisen die het Bouwbesluit stelt aan bouwwerken zijn afhankelijk van het gebruik van het bouwwerk. Het 

Bouwbesluit noemt dat de gebruiksfunctie van een gebouw. Een BOllwbesluit toe tsi ng begint met het schematiseren van het 

gebouw in gebruiksfuncties. 

In artikel 1.1 lid I van Bouwbesluit 2003 is 'gebruiksfunctie ' als volgt gedefinieerd: 

Gebruiksfunctie = de gedeelten van één of meer bouwwerken op een perceel of standplaats, die dezelfde gebruiksbestemming 

hebben en die tezamen een gebruikseenheid vormen. 

De twaalf hoofdgebruiksfuncties 

I Woonfunctie Gebnliksfunctie voor het wonen 

2 Bijeenkomst- Gebruiksfunctie voor het samenkomen van mensen VOOf kUIlst, cuhuur, godsdienst, communicatie, kinderopvang, hel 

functie verstrekken van consumpties voor gebruik ter plaatse en het aanschouwen van sport 

3 Celfllnclie Gebl1liksfunctie voor dwangverblijf van mensen 

4 Gezondheids- Gebruiksfunctie voor medisch onderzoek, verplegi ng, verzorging of behandeling 

zorgfllnetie 

5 Indllstrie- Gebnoiksfunctie voor het bedrijfsmatig bewerken of opslaan van materialen en goederen, of voor agrarische doeleinden 

functie 

6 Kantoor- Gebnoiksfunctie voor adminisn'atie 

functie 

7 Logiesfunctie Gebnoiksfunctie voor het bieden van recreatief verblijf of tijdelijk onderdak aan mensen 

8 Onderwijs- Gebnoiksfunetie voor het geven van onderwijs 

functie 

9 Sportfunctie Gebnoiksfunctie voor het beoefenen van sport 

10 Winkel functie Gebnoiksfllllctie voor het verhandelen van materialen, goederen of diensten 

II Overige gebruiksfunctie Niet in I tJm JO benoemde gebruiksfunctie voor activiteiten waarbij het verblijven van mensen een ondergesehikte rol 

speelt 

12 Bouwwerk geen gebouw Elk bouwwerk, niet zijnde een voor mensen toegankelijke overdekte geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte 

zijnde 

Tabel. Hoofdgebrlllksfuncttes. Bron: http://www.sbr.nl 
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Voorbeelden Woonfunctie: Vrijstaande woningen, eengezinswoningen, flat- of portiekwoningen, woongedeelte van een 

bejaardentehuis of een verzorgingstehuis, kamers in een studentenhuis, woonwagens, gezinsvervangend tehuis voor 

verstandelijk gehandicapten (kan ook onder een gezondheidsfunctie vallen), woon-zorgcomplex (kan ook deels bestaan uit 

een gezondheidszorgfunctie ). 

Voorbeelden Bijeenkomstfunctie: Congrescentrum, kerk, wijkgebouw, bioscoop, theater, casino, café, de eetzalen van een 

restaurant, kantine, discotheek, schouwburgzaal, cursusruimte, vergaderzaal van een kantoor of restaurant, 

tentoonstellingsgebouw, museum, kinderdagverblijf, kinderopvangruimte van een crèche, tribune in een sportgebouw, ruimte 

voor kaart- en bordspelen, bibliotheek (kan ook onder een winkelfunctie vallen), muziekstudio (kan ook onder een 

industriefunctie vallen), expositieruimte. 

Voorbeelden. Bron: http ://www.ekbouwadvies.nVbouwbesluit/gebruiksfunctie 

Logies/logiesgebouw: 

Een logies functie is een gebruiksfunctie voor het bieden van recreatief verblijf of tijdelijk onderdak aan mensen die hun 

hoofdverblijf elders hebben.' 

Voorbeelden Logiesfunctie: zomerhuisje / vakantiehuisje, trekkershut, stacaravan, hotel, motel , pension, asielcentrum, 

opvangcentrum voor tijdelijk verblijf van mensen. 

Het gebouwen complex CE-laag, Toegangsgebollw en E-hoog) wordt als volgt geschematiseerd: 

I. E-laag is één gebouw met een woonfunctie als gebruiksfunctie. 

2. Het Toegangsgebouw en E-hoog zijn één gebouw met de volgende gebruiksfuncties: bijeenkomstfunctie en een 

woonfunctie. 

Daarbij is de definitie van één gebouw volgens het Bouwbesluit dat er sprake moet zijn van een gezamenlijke toegang. 

Toegang tot E-hoog wordt is alleen mogelijk via de entree in het Toegangsgebouw. 

I Opmerking: deze definitie is overgenomen uit het Bouwbesluit. Bron: hnp:J/www.sentemovem.nllepnlintroductielbegrippenlijst . 
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HOOFDSTUK 12 

TRANSFORMEREN VOLGENS BOUWBESLUIT 

ONDERZOEKSVRAAG: 

Is herbestemming van de gebouwen E-Iaag en E-hoog mogelijk, met inachtneming van de geldende juridische en 

functionele eisen, rekening houdend met de cultuurhistorische waarde en de mogelijke status als jong 

wederopbouwmonument?2 

Definitie van het begrip herbestemming volgens Henket in 'Prestatiebeheersing van gebouwen ': 

' Het geheel aan maatregelen die ertoe dienen een bestaand gebouw in een technische staat te brengen ofte houden, waardoor 

het aan een nieuwe gefonnuleerd functioneel en/oftechnisch programma van eisen voor een bepaalde gebruiksperiode kan 

voldoen, er van uitgaande, dat de oorspronkelijke functionele bestemming gewijzigd wordt.,) 

Deze definitie impliceert een uitvoerbaar ontwerpvoorstel met bouwkundige oplossing op detailniveau en een voorstel voor 

de technische installaties. Kortom, een uitvoerbaar voorstel dat voldoet aan de geldende eisen en voorschriften. 

Hiervoor is het noodzakelijk om te bepalen welk kwaliteitsniveau na transformatie wenselijk en realiseerbaar is. Er moet een 

zorgvuldige afstemming worden bereikt tussen enerzijds het voldoen aan wat (privaatrechtelijk) vanuit het programma van 

eisen en de beoogde doelgroepen wordt gevraagd, en anderzijds het (publiekrechtelijk) voldoen aan de eisen uit de vigerende 

wet- en regelgeving, binnen de context van wat bouwtechnisch reëel mogelijk is. 

Bij een functiewijziging (zoals een onderwijsfunctie naar een woonfunctie) gelden in principe nieuwbouweisen. 

Het Bouwbesluit stelt eisen aan nieuwbouw en bestaande bouw, onder andere op het gebied van veiligheid, gezondheid, 

bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu. De aard en het niveau van de eisen aan gebouwen van verschillende 

gebruiksfuncties (bijv. kantoren, onderwijsgebouwen en woningen) zijn verschillend. Ook is er een verschil in eisen 

voorbestaande bouwen voor nieuwbouw. Bij een functieverandering wordt eerst getoetst aan het Bouwbesluit voor bestaande 

bouw. Vervolgens moeten alle verplichte en vrijwillige wijzigingen aan het pand in beginsel voldoen aan de nieuwbouweisen 

van de nieuwe gebruiksfunctie. 

De gemeente heeft de bevoegdheid om op onderdelen vrijstellingen/ontheffingen te verlenen. 

~ Zie voor onderzoeksvraag. Deel A - Probleemstelling . 
. ' Henkcl, H.A.J . (1988), Prl!slalil! Br:III!r:r.\ÜtK \'Qn GeholIwen. p 12. 
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Ontheffingen door de gemeente: 

'Als vergtInningsverlener kan de lokale overheid bij transformatie van bestaande kantoorgebouwen tot nieuwe woningen onder zekere voorwaarden 

'ontheftingen' verlenen van het bij nieuwbouw verplichte kwaliteitsniveau (paragraaf 1.5 van het gewijzigde Bouwbesluit2003). Het gaat immers weliswaar om 

een nieuwe bestemming, maar in een bestaand gebouw. De publieke voorwaarden voor het verkrijgen van een bouwvergunning kunnen soms wat soepeler zijn 

vanwege een iets lager verplicht kwaliteitsniveau. Bij ca. 20 afdelingen van het Bouwbesluit is in de nieuwbouwaansturingstabel nadrukkelijk vastgelegd in 

welke gevallen er absoluut geen ontheffing mogelijk is als het betreffende onderdeel geheel vernieuwend C.q . vervangen wordt. ( ... ). Conform het Bouwbesluit is 

er voor ca . 30 van de 63 Bouwbesluit-afdelingen de mogelijkheid om een gemeentelijke ontheffing te krijgen tot het niveau 'Bouwbesluit bestaande bouw ', mits 

gebaseerd op een gemeentelijk beleid van Bouw- en Woningtoezicht (BWT) en mits de ontheffing niet als consequentie heeft dat het niveau Bouwbesluit 

bestaande bouw niet wordt gehaald. Als dit niveau geen voorschrift kent (zie de 20 aspeeten in de tabel aan het begin van dit hoofdstuk), dan heeft de gemeente 

meer beleidsvrijheid . Ten slolle zijn er 10 aspeeten waarvoor geen voorschriften voor bestaande bouw zijn opgenomen in de bouwregelgeving, maar weer wel 

voor verbouw. ( ... ). In aansluiting op Art. 1.11 lid I Bouwbesluit 2006 (specifiek ' tussenkwaliteitsniveau ') wordt in de betreffende afdelingen in de 

aansturingstabel in de kolom 'verbouw' een tussenkwaliteitsniveau aangegeven, dat lager ligt dan nieuwbouw maar hoger dan de voorschriften voor bestaande 

bouw. In dat specifieke geval mag er wel ontheffing worden gegeven van nieuwbouw, maar niet lager dan dat specifieke niveau. In die gevallen dat er geen 

voorschriften voor bestaande bouw gegeven zijn, moet er bij verbouw wordcn gestreefd naar het halen van het nieuwbouwniveau. ,. 

Paragraaf I.S van bet Bouwbesluit: 

Artikel 1.11 

I Burgemeester en wethouder kunnen bij het geheel of gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een bou\\owerk ontheffing verlenen van een 

bij of krachtens dit besluit vastgesteld voorschrift omtrent het bouwen van bouwwerk tot het niveau van de desbetretfende voorschriften voor een bestaand 

bouwwerk, tenzij bij het voorschrift anders is aangegeven. 

2. Burgcmeester en wethouders kunnen , voor zover bij of krachtens dit besluit geen voorschrift is vastgesteld omtrent de staat van een bestaand bouwwerk, bij 

het geheel' of gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een bouwwerk ontheffing verlenen van een voorschrift omtrent het bouwen van een 

bouwwerk tot het rechtens verkregen niveau. 

Artikel 1.12 

Indien voor het gehed of gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of het vergroten van een monument als bedoeld in de Monumentenwet 1988 of in een 

provinciale of gemecntelijke monumenten verordening, een vergunning ingevolge die wet of verordening is verleend, is, voor zover een aan die vergunning 

verbonden voorschrift afwijkt van een voorschrift van dit besluit, uitsluitend het aan die vergunning verbonden voorschrift van toepassing. 

In paragraaf 1.5 (art . 1.11 en art . 1.12) van het Bouwbesluit wordt echter de mogelijkheid gegeven voor ontheffingen. Daar is één uitzondering op: als het 

zogeheten 'rechtens verkregen niveau' hoger is dan de eisen voor bestaande bouw. Dit wil zeggen dat, indien het aanwezige niveau hoger is dan wat het 

Bouwbesluit voor bestaande bouw cist, bij een verbouwing dat niveau niet lager mag worden. 

Het gebouwencomplex is geen juridisch beschermd monument. Vrijstelling op de njeuwbouweisen kan alleen worden 

verleend tot het niveau van ' bestaande bouw' van de desbetreffende gebruiksfunctie. 

~ Voordt. T van der (2007), Transjormfllie mn kantoorgebouwen Thema 's. ac/oren, instrumenten en projecten. pp. 287·288. De in dil cÎtaal genoemde labellen zij n hier opvolgend În dit 
hoofdstuk opgenomen. 
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HOOFDSTUK 13 

GEBOUW EN KLIMAATINSTALLATIE 

WONINGSCHEIDENDE CONSTRUCTIES 

Het Bouwbesluit stelt de volgende minimale eisen aan "woningscheidende" constructies: 

karakteristiek luchtgeluidsisolatie-index !",k > 0 dB; 

Luchtgeluid wordt veroorzaakt door trillingen in de lucht, bijvoorbeeld spraak. De directe overdracht vindt plaats via de 

bestaande scheidingsconstructie, en de flankerende geluidsoverdracht via de aansluitende constructies. 

contactgeluidsisolatie-index Ico > + 5 dB: 

Contactgeluid wordt veroorzaakt door trillingen op d.e constructie, bijvoorbeeld door het lopen op de vloer. Ook hier is 

sprake van flankerende geluidsoverdracht via de aansluitende constructies. 

Deze geluidsisolatieniveaus komen min of meer overeen met de kwalitcitsklasse k = 3 uit de norm NEN 1070: 1999; 

WBDBO van minimaal 60 minuten; brandcompartiment wanden/vloeren (minuten weerstand). 

de buitenste schil van een woning, grenzend aan de buitenomgeving (bijv. dak, gevel en een onverwarmde ruimte) dient 

minimaal te voldoen aan een warmte weerstand van Rc = 2.5 m2.KlW. 

Luchtgeluid, Contactgeluid en geluidslekken . Bron : Aib. internet. 

Voor binnenwanden tussen verblijfsruimten en geen verblijfsruimte buiten de woning (bijv. gemeenschappelijke 

verkeersruimte), geldt een eis van Ilu:k 2: -5 dB en een Ico 2: 0 dB. 

Voor binnenwanden tussen verblijfsruimten binnen de woning, geldt een eis van Ilu:k 2: -20 dB en een 100 2: -20 dB . 
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Geluidsisolatie 

Bij een prettige leefomgeving hoort een goede geluidsisolatie. Het geluid afkomstig van bewoners van aangrenzende 

woningen wordt immers als bijzonder storend ervaren. Geluidsisolatie wordt voor een groot deel bepaald door de massa van 

de constructieonderdelen. Het ontkoppelen van constructiedelen heeft ook een zeer positief effect op de geLuidsisolatie. Door 

ontkoppeling bereikt men met minder materiaalgebruik een hogere geluidsisolatie. 

Een wandsysteem van metalstud met een af\verking van plaatmateriaal voldoet met een geringe dikte aan de eisen. Een glad 

afgewerkte wand van een steenachtig materiaal gaat esthetisch de concurrentie aan met de robuuste betonconstructie. De 

woningindeling moet een soort van ' tijdelijke' uitstraling hebben. Zie voor de samenstelling de specificatie van de 

binnenwanden en de principedetails. 

In het Bouwbesluit, waarin prestatie-eisen worden gesteld waaraan woningen en woongebouwen moeten voldoen, wordt 

gebruik gemaakt van de karakteristieke isolatie-index voor luchtgeluid Ilu;k volgens de Nederlandse norm NEN 5077. Deze 

wordt berekend uit Ilu (isolatie-index voor luchtgeluid); in de karakteristieke variant wordt gecorrigeerd voor de invloed van 

de afmetingen van de ontvangruimte. Globaal geldt: 

Het Bouwbesluit eist voor de luchtgeluidsisolatie tussen zogenaamde verblijfsruimten (bv. slaapkamer, woonkamer, keuken) 

binnen een woning dat Ilu;k minimaal gelijk is aan -20 dB . Tussen twee woningen moet Ilu;k minimaal gelijk zijn aan 0 dB. 

Dit komt ruwweg overeen met een Rw van 32 dB respectievelijk 52 dB . 

Geluidsisolatie bij woningscheidende vloeren 

Hoe te bereiken met massieve vloeren: 

- NPR 5070:2005 en ABC-lijst Woningborg, Massa ~ 800 kglm2 (tot 850 kglm2) 

- SBR referentiedetails en Gietbouwdetails, Massa ~ 750 kg/m2 

~ 800 kg/m2 geeft zekerheid, 750 kglm2 is de absolute ondergrens. 
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Massa bestaande vloerconstructie E·hoog: 

0,09 x 2400 kg/m3 = 

0,12 x 2400 kg/m3 = 

Totaal 

216 kg/m2 

288 kg/m2 

ca. 504 kg/m2 

De bestaande betonnen constructievloer met een minimale dikte van 120mm en een betonnen dekvloer van 90mm heeft 

onvoldoende massa om aan de eisen te voldoen. Alternatief is een verend opgelegde dekvloer eventueel in combinatie met 

een verlaagde plafondconstructie. 

Vanuit esthetisch oogpunt is gekozen om het verlaagde plafondconstructie niet toe te passen. Toegepast is een Fermacell 

Estrichvloerelement type 2E45 (2x 12.5mm Fennacell + 20mm minerale wol) brandwerendheid 60 min. WBDBO. 

Contacfgeluidisotatieverbetering Op beton- er steenachtige vloeren 

212 E~ l 

~ 
. 

r' . , . $' 5 p. d H i , I , 

Bron: Geluidsoverlast tot een minimum beperkt, Fermacell verbetert wooncomfort. BOllwIQ. nr. 7-2007. pp. 22-23. 

~I'u:'ab= + 20 dB (bij 140mm beton i,p.v, 21 Omm). 

6I ,u:w=+ 27 dB (bij 140mm beton i.p.v. 210mm). 

Luchtgeluidsisolatie: I"u > + OdB volgens NEN 5079. 

Contactgeluidsisolatie: I' co> +5dB volgens N EN 5079. 

N.b. voldoende geluidsisolatie volgens tèlefonische opgave fabrikant. 
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BRANDVEILIGHEID 

E-LAAG g.o. > 500m2 - Hoog.te vloer VG = 3800+ Peil E-HOOG g.o. > 500m2 - Hoogste vloer VG - 4875IH- reil 

. Hoofddraagconstruclie woonfunctie 60 minuten weerstand vereist - Hoofddraagconslructie woonfunclie 120 minuten weerstand vereis! 

- Draagconstructie rookvrije vluchtroute 30 minuten weerstand vereist - Draagconstructie rookvrije vluchtroute 30 minuten weerstand vereisl 

- Maximale oppervlak brandcompartiment bedraagt IOOOm2 - Maximale oppervlak brandcompaniment bedraagl IOOOm2 

- Brandcompartiment wanden/vloeren 60 minuten weerstand vereist - Brandcompaniment wanden/vloeren 60 minuten weerstand vereist 

- Subbrandcompart'i.ment berdaagt maximaal 40m2 - Subbrandcompanimenl berdaagt maximaal 40m2 

Zelfsluitende deuren zijn niet vereist voor de toegang, - Subbrandcompanimenl wanden/vloeren 60 minuten weerstand vereist 

- Subbrandcompartiment wanden/vloeren 60 minuten weerstand vereist - Schachtenlleidingen onbrandbaar vereist 

- Schachtenlleidingen onbrandbaar vereist - Vluchttrappenhuizen (h.c .h .. 9Om) 60 minuten weerstand vereist 

- Vluchttrappenhuizen (h.o.h .. 90m) 60 minuten weerstand vereÎst - Rookcompanjment. < 2 toegangen maximaal 500m2 

- Rookcompaniment, < 2 toegangen maximaal 500m2 - Maximale loopafstand binnen r.c. 45m vereist 

- Maximale loopafstand binnen r.c . 45m vereist - Meedraaiende deuren zijn vereist 

- Meedraaiende deuren zijn vereist - Doorgangbreedte 0.85m vereis! 

- Ooorgangbrecdte O,85m vereist - Ontruimingsinstal\atie, vereist volgens NEN 2575 

- Ontruimingsinstallatie, type B vereist volgens NEN 2575 - Brandmeldinstallatie. pennanenlc bewaking volgens NEN 2535 

- Brandmeldinstallalie. pennanente bewaking volgens NEN 2535 - Nood- en transparantverlichling vereist 

- Nood- en transparantverlichting vereist - BrandslanghaspeJ. slang 30 meier vereist 

- Brandslanghaspel, slang 30 meter vt!reist 

BrandveIlIgheIdseIsen volgens tabel I - Een brandveIlig gebouw bouwen. Bron: Zéeland, H.H. van (2003), l:e11 Brandveilig Gebouw Bouwen. p. 11. 

Brandwering 

E-Iaag: De gemeenschappelijke ruimte in de hal is één brandcompartiment. De woonunits kunnen worden beschouwd als 

aparte (sub)compartimenten, de wanden en de deuren hiervan dienen minstens 60 minuten brandwerend zijn. Om te voldoen 

aan de eis van een maximale loopafstand is er een extra vluchtdeur aangebracht in de westgevel. 

E-hoog: De gemeenschappelijke ruimte op de sludentenlagen waar vides aanwezig zijn, worden per verdieping verdeeld in 

zones. Er dient een bÜ brand zelfsluitende 60-minuten-brandwerende deurkozün aangebracht te worden ter plaatse van de 

kern (zie plattegrondtekeningen). De woonunits kunnen worden beschouwd als aparte (sub)compartimenten, de wanden en de 

deuren hiervan dienen minstens 60 minuten brandwerend zijn. De maximale grootte van het brandcompartiment is j 000m2. 

De twee trappenhuizen kunnen worden gerekend tot vluchttrappen. De langste afstand tot de vluchttrappen is ca. 29,5 meter. 

Bestrijding van brand 

In alle woningen worden niet geïoniseerde brandmelders aangebracht. De gemeenschappelijke ruimte wordt ook voorzien 

van brandmelders. Ter bestrijding worden brandslanghaspels aangebracht, opdat elk punt van (je vloer met bluswater kan 

worden bereikt. Hierbij ga ik uit van de beschikbare slang lengte vermeerderd met 5 meter. 
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SPECIFICATIE BINNENWANDEN 

STUDENTENWONINGEN 

E-LAAG 

Woningscheidende wand slUdentenwoning' 

Gyproc scheidingswand MS 1-/52.-15- -I5.2AA 

Brandwercndheid: 60 minuten 

Geluidsisolatie Rw. 61 dB 

Wandhoogte : toepassingsgebied 1= 4500mm 

Gewicht: ca. 43 kgfm2 

Profielbreedtc: 2x 45111m (gekoppeld) 

Beplating: 2x Gyproc 12.5mm 

Minerale wol : 2x 40mm 

Ruimtescheidende wand binnen studentenwoning' 

G)pnJt: .'t(..oJlI:idi"g.,~ ·a"d A4S 100 1.75. / 

8randwertndheid : JO minuten 

Gcluidisolalle Rw: 36 dB 

Wandhoogie: lOepassingsgebied 1= 4500mm 

Gewicht ca. 22 kg/m2 

Profielbreedic: 75mm 

Beplating: Gyproc 12.5mm 

Ruimtescheid..mdc wand (binnenlbuitenl studentenwoning ' 

(Îyproc.: .~cheIJingsH'alid MS J 752. J 25.1.A 

Brandwerendheid: klassering brandwerendheid 63min. 

NEN 3884 

Geluidisolatie Rw: 59 dB 

Woningbouw: 

I, ...... NEN 5079: + 6 dB 

I,. NEN 1070: 0 dB 

Wandhoogte: toepassingsgebied I .;. 4250mm 

Gewicht ca. 46 kgfm2 

Profielbreedtc. 7501m 

Seplating: 2x Gyproc 12.5mm 

Minerale wol: 125mm (akoestiek bepaald op 45m01 

glaswol). 

THERMISCH + AKOESTISCHE ISOLATIE 
d. 'P.I 125mm 

Bron. documentatte fabc. G VPROC. 

STUDENTENWONINGEN 

E-BOOG 

WoninljZscheidende wand studentenwoning· 

GJPI'OC scheidillglwalld MS / ~5 2.~5- ~5. 2M 

8randwerendheid : 60 minuten 

Geluidsisolalie Rw: 61 dB 

Wandhoohrtc : toepass ingsgebied I '" 4500mm 

Gewicht : ca. 43 kgfm2 

Profielbreedte: 2x 45mm (gekoppeld) 

Beplating: 2x Gyproc 12.5m01 

Minerale wol : 2:< 40mm 

Ruimtescheidende wand binnen studentenwoning· 

vyprtx: sclwidings .. alld MS /00.'1.75. / 

Brandwerendheid: JO minuten 

Geluidisolatie Rw: 36 dB 

Wandhoogte: toepassingsgebied 1= 4500mm 

Gewicht ca. 22 kg/n12 

Profiel breedte: 75ml11 

Bcplating: Gyproc 12.5m01 

Ruimtescheidende wanilJ.h!..nDenibuiten) studentenwonins· 

Gyproc :~(,'hl!id;"gswand MS /00 2.50.2.A 

8randwerendheid: 60 minuten 

Geluidisolatie Rw: 50 dB 

Wandhoohtte. toepassingsgebied 1= 4oo0mm 

Gewicht: ca. 35 kg/ml 

Profie1brcedte: 50mm 

BeplAting: 2x Gyproc 12.5mm 

Minerale wol. 40mm (steenwol 35kglm3) 

AKOESTISCHE ISOLATIE 
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STAFWONINGEN 

E-HOOG 

WoninSscheidende wand stafwoninp.: 

Gyproc scheidingswand MS 2/012.75- 75.2AA 

Brandwerendheid: 60 minuten 

Geluidsisolatie Rw: 63 dIl 

Wandhoogie: toepassingsgebied I = JSOOmm 

Gewicht : ca. 43 kgfm2 

Profielbrcedte: 2x 75mm (niet gekoppeld) 

Beplating: 2x Gyproc 12 .5mm 

Minerale wol : 2:< 60mm 



THERMISCHE EIGENSCHAPPEN BOUWKUNDIGE ELEMENTEN 

E-LAAG: 

Dakisolatie 

VJoerisolatie 

Gevel 

Binnenwanden 

- Rockwool Spijkerflensdeken 1181123, dik 180mm - Rd = 4,5 m2 .KIW + 8% houtpercentage leven Re = 3,75 Dl2.K/W 

- Isolatie t.p.v. best. betonnen dakrand 

Selthaan SpouwPir, fabr. Ecothenn , dik 45mm (specificalie internet : Àd = 0,023 W /m.K) 

Rd = dIÀ = 0,045 /0,023= 1,95 m2 .KIW 

Dampdoorlalende en wannte-isolerende folie, fabr. Miofol 150AG 

(specificatie internet : 0,77 - 0,17= 0,60 m2.KJW, volgens opgave fabrikanI 0,50 m2.KJW). 

Re = 1,95+ 0,50 = 2,5 m2.KIW 

- Rockwool Vloerplaat 504, dik 120mm _ Rd = 3,0 m2.KIW 

- Isolatie t.p .v. loggia 

Eurothane dakisolatieplaat, tweezijdig bekJeed met gebitumineerd glasvlies, dik 85mm. 

(Àd = 0,027 W /m.K) - Rd = dIÀ = 0,08/0,027 - Rd = 3,0 m2.KIW 

- Tweede huid gevel I.p .v. woningen : 

- Isolatie glas in een geïsoleerde aluminium vliesgevelsYSleem. 

- Spouw 

- Geïsoleerde beglazing in een geïsoleerde aluminium schuifpui en isolalieglas gemonleerd in slalen profielen . 

Rekening houdend met de verhoging van de wannteweersland door de spouw geldt voor een volledige gevel met een tweede huid 

gevel Uraam < I W /m2.K 

- Vliesgevel t.p.v. gemeenschappelijke ruimten : 

- Isolatieglas in een geïsoleerde aluminium vliesgevelsysteem 

Schüco FW50+ meI uitzetramen stTllcmreel beglaasd . 

specificatie fabr. Uframe 2,0 < k <2,8 - Uframe = 2,4 

HR++-g1as praktijkwaarde senternovem: Ugl= 1,2 W /m2.K 

Tabel Uraam NPR 2068: Uraam = ca 1,8 Wlm2.K 

- Geïsoleerde metal srud wanden (minerale wol dik 125mm, specificatie internet: l,d = 0,040 W/m.Kl 

Rd = dl'A = 0,12510,040= 3,1 m2 .KJW specificatie principedetails Rd = min. 3,0 m2.KIW. 

- Geïsoleerde metal stud wanden I.p.v. binnengevel (minerale wol dik I 75mm, specificatie internet: Àd = 0,040 W/m.K) 

Rd = dl'A = 0 ,17510,040= 4,4 m2.KlW specificatie principedetails Rd = min. 4,0 m2.KIW. 
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E-HOOG: 

Dakisolatie 

Kelderisolatie 

Gevel 

- EPS dakisolatieplaten, dik 150mm 

Fabr. Unidek Walker (specificatie intemet: ), = 0,040 W/m.K) - Rd = dlÀ = 0,15010,04 - Rd = 3,75 m2.K/W 

- Dakopstand achter vliesgeveiI.b.v. warmteaccumulatie betonconstlUctie 

Selthaan spouwPir fabr. Ecothenn, dik 40mm (specificatie intemet : Àd = 0,023 W/m .K) 

Rd = dl .. = 0,04/0,023~ 1,74 m2.K/W 

Dampdoorlatende en warmte-isolerende folie, fab ... Miofol 150AG 

(specificatie internet: 0,77 - 0, 17~ 0,60 m2.K/W, volgens opgave fabrikant 0,50 m2.KlW). 

Rc ~ 1,74 + 0.50 - Rc = 2,2 m2.K/W 

- Roofmate SL-A, dik 120mm (specificatie internet: ).d (d 90-120mm) = 0,036 W/m.K) . 

Rd = diÀ = 0,12/0,036 - Rd = 3,3 m2.KJW 

Kelderisolatie aanbrengen tot I meter onder het maaiveld. 

- Tweede huid gevel I.p.v. woningen: 

- Isolatie glas in een geïsoleerde aluminium vliesgevelsysteem . 

- Spouw 

- Geïsoleerde beglazing in een geïsoleerde aluminium schuifpui en isolatieglas gemonteerd in stalen profielen. 

Rekening houdend met de verhoging van de warmteweerstand door de spouw geldt voor een volledige gevel met een tweede huid 

gevel Uraam < 1 W/m2.K 

- Vliesgevelt.p.v. gemeenschappelijke ruimten: 

- Isolatieglas in een geïsoleerde aluminium vliesgevelsysteem 

Schüco FW50+ met uitzetramen structureel beglaasd. 

speeificatie fabr. Uframe 2,0 < k <2,8 - Uframe = 2,4 

HR+ i--glas praktijkwaarde senternovem: Ugl= 1,2 W/m2.K 

Tabel Uraam NPR 2068: Uraam = ca 1,8 W/m2.K 

TOEGEVOEGDE CONSTRUCTIE WONINGEN E-LAAG 

Vanwege het (tijdelijke) karakter van de woningen is gezocht naar een constructief systeem dat eenvoudige montage en demontage toestaat. De constructie moet 

bovendien licht van gewicht zijn , omdat het in een bestaande constructie wordt geplaatst. Om aan dcze voorwaarden te voldoen, is gekozen voor staalframebouw. 
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AANLEG WARMTE-KOUDE-OPSLAG, TUle 

De aanleg van een centrale Warmte- en Koude Opslag installalie (WKO) maakt onderdeel uit van het Masterplan . Alle gebouwen zullen gefaseerd aangesloten 

worden op deze installatie ten behoeve van benOdigd koel- en verwarmingsvenllogen . Het principe van een WKO installatie is er op gericht om grondwater te 

onttrekken aan een watervoerende zandlaag (aquifer) en dat vervolgens als koelwater te gebruiken voor de koeling van gebouwen en procesinstallaties. 

Het hierdoor opgewarmde grondwater wordt vervolgens teruggepompt en opgeslagen in de bodem . Daarna kan dit opgewannde grondwater weer opgepompt 

worden en worden gebruikt voor de verwarming van gebouwen . De WKO installatie biedt de mogelijkheid gedurende het gehele jaar gelijktijdig zowel koude als 

warmte af te nemen . 

TEKST SAMENGESTELD UJT BRON: http://www.tue.nl/vastgoedlindex_bestanden/aquifer.htrn 
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SEIZOENOPSLAG (WARMTE-KOUDE-OPSLAG) 

Seizoensopslag is een milieuvriendelijk ahematief bij nieuwbouw of renovatie van grotere gebouwen . Koude, in de winter in de vorm van koude buitenlucbt of 

koud Opperdaklewaler mimschoolS voorbanden, kan in de bodem worden opgeslagen en 's zomers worden benul voor de koeling van bel gebouw. Andersom 

kan de wannle van de zomer in de bodem worden opgeslagen en in de win Ier worden benut om Ie verwarmen. 

Een dergelijk energieopslagsysleem bestaal uit één of meerdere koude en wanne bronnen in de bodem. Deze bronnen bevinden zicb in een walervoerende 

zandlaag in de grond. Deze laag is aan de boven en onderzijde afgeslolen door een walerdichle kleilaag. Aquifers bevinden zich op een dieple van 50 lot 300 

meIer, afhankelijk van de bodemgesleldbeid. 

Seizoensopslagsystemen worden meeslal loegepasl uil bet oogpunt van de po,itieve effecten op het energiegebmik voor koeling. Dat bet systeem ook in de 

winlerperiode gebmikt kan worden is een positief bijkomend effect. 

Het is ook mogelijk de wannte van bet warme water uit de bodem te gebruikeu als ' bron' voor een warmtepomp. Er is dan sprake van een warmtepomp met als 

brou een aquifer. De warmtepomp kan iu de zomerperiode voor nakoeling zorgen . 

Werking energieopslag 

Het principe gaal ervan uit dat koude, die in de winter in de vorm van koude buitenlucht of koud Oppervlaklewater mimschoots voorhanden is, in de bodem 

wordlopgeslagen. Deze 'koude' kan in de zomer benut worden voor koeling van ruimten. In de zomer wordt juist warmte, die vrijkomt bij de benutting van 

koude, in de bodem opgeslagen. 

Seizoensopslag is in het grootste deel vau Nederland toepasbaar. Hel is een inleressante energiebesparingoptie bij nieuwbouw of renovatie van gebouwen waarin 

koeling is of wordlopgenomen. Door voortdurende standaardisatie en prefabricage kan de techniek nu ook bij relalief kleine koelvermogens (vanaf 100 kW) 

mogelijk rendabel worden toegepast. 

In de winter wordt koude geladen in de koude bron . Grondwater wordt daarvoor aan de buitenlucbt of eventueel aan koud oppervlaktewater afgekoeld en 

vervolgens in de koude bron gepompt. Als 's zomers koeling gewenst is, wordt water uit de koude bron opgepompt. Via een warmlewisselaar koelt dil 

grondwater hCI inteme watereircuit in het gebouw, dat zorgt voor koeling van de ventilatielucht of het koelplafond. 

Hel opgepompte grondwater wordt, na afgifte van koude, op enige afstand van de koude bron in de wmme bron getnjecteerd. In de winter wordt dit water met 

een temperatuur van 14 lot 20 graden opgepompl en gebmikt voor de voorverwarming van ventilatielucht of, na opwaardering dour een wamHepomp, als warme 

bron voor een laab1emperatuursysteem (LTS). Het water koelt door de wannteafgifte af en wordt met een lemperatuur van 7 lot 10 b'l'llden weer getnjecteerd in 

de koude bron. Deze cycl us van benutting van winterkoude voor koeling in de zomer en benutting van zomerse warmte voor verwarming in de winter, kan door 

de tijdelijke opslag oneindig worden herhaald . Gemeten over meerdere jaren mag er in de bodem geen netto-wannte worden opgeslagen. Ook dient de 

hoeveelheid geïnjecteerd water gelijk te zijn aan de hoeveel beid onttrokken grOndwater. Op grond van de berekeniugen uit de haalbaarheidssn,die verleent de 

Provincie nonnaliler vergunning lot het plaatsen van een energieopslag installatie. 
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WARMTEOPWEKKINGSSYSTEEM 

Elektrische warmtepomp 

Warmtepompen zijn duurzame energiesystemen die onbenutte energie uit de omgeving gebruiken als bron, zoals uit bodem, buitenlucht, warmte 

retour/afvoerlucht, grondwater, oppervlaktewater of aquifer. 

In een wanntepomp wordt de relatief lage temperatuur van deze bronnen naar een hoger temperatuumivcau (max. 60°C) gebracht. De werking van een 

warmtepomp is vergelijkbaar met die van een koelkast. Het principe is gebaseerd op het feit dat een koudemiddel bij verdamping energie nodig heeft en bij 

condensatie energie afstaat. 

In de winter wordt met een warmtepomp via een verdamper warmte onttrokken uit bijvoorbeeld ventilatielucht, directe zonnestraling, grondwater of bodem. De 

wannte kan dan worden gebruikt voor het verwarmen van een gebouw. Vanwege de relatief lage temperaturen wordt een wanntepomp vaak gecombineerd met 

een laag temperatuur verwarmingssysteem (LTV). 

In combinatie met seizoen opslag kan een warmtepomp ook voor koeling gebruikt worden. Dit wordt een warmtepomp in zomerbedrijf genoemd. Wanneer de 

warmtepomp voor koeling, wordt gebruikt, dan zal van een warmtepomp met als bron grondwater/aquifer uitgegaan dienen te worden. 

Warmtepompen kunnen zowel collectief als individueel worden ingezet. Efficiënte bronnen, zoals grondwater of de bodem, zijn relatief kostbaar in verband met 

de benodigde installaties. Het collectief gebruik maken van deze bronnen voor één of meerdere warmtepompen is daarom vaak voordeliger. Bij collectieve inzet 

moet een distributienet worden aangelegd om de individuele gebouwen te kunnen voorzien van warmte (en/of koude). Hetlcidingsysteem dat hiervoor nodig is 

hoeft niet geïsoleerd te worden gezien de relatief lage temperaturen uit de bron. 

Bij collectieve systemen is een individuele bemetering sterk aan te bevelen. Deze bemetering levert gemiddeld een energiebesparing van 15 tot 20% op ten 

opzichte van de situatie zonder bemetering. Ook voorkomt het klachten t.a.v. de verdeling van de energiekosten. Nadeel van ecn individuele bemetering is dat 

voor de individuele warmtewisselaar een ruimte van ca. 0,3 x 0,4 x 0,6 m' nodig is. 

Lage temperatuursystemeo 

Van een lage temperatuur verwarmingssysteem wordt gesproken als de aanvoerwatertemperatuur niet hoger is dan 55 oe en de retourwatertemperatuur maximaal 

45 oe. In de installatiepraktijk wordt ook wel onderscheid gemaakt in hoge temperatuur, midden tcmperatuur, lage temperatnur en zeer lage 

temperatumsystemen. De aanvoerwatertemperaturen zijn dan respectievelijk maximaal 90, 70, 55 en 35°e. 

Om de energiebesparende toepassing van warmtepompen mogelijk te maken is een LTV zelfs een voorwaarde. LTV-verwanning is mogelijk door vloer- of 

wandverwarming, convectoren, plafondverwarming en radiatoren. 
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VENTILATIESYSTEEM 

Gebalanceerde ventilatie (mechaniscbe loe- CD afvoer) 

Een gebalanceerd ventilaticsysteem bestaat uit een ventilatie-eenheid, voorzien van 2 ventilatoren, een wannteterugwinunit en t\\'ce kanalensteiseis. De wtw

eenheid is meestal in de ventilatie-eenheid opgenomen. 

Toevoer van de buitenlucht met een ventilator, via een kanalenstelsel naar de slaapkamers en de woonkamer. Voorverwarming van de lucht met een \vtw-unit. 

Afvoer van de ventilatielucht uit keuken, badkamer en wc via een kanalenstelsel met behulp vall een (tweede) ventilator. Gebalanceerde ventilatie is te 

combinercn met alle gangbare systemen voor ruimteverwanning. 

WarmlelerugwiDsyslemen (wtw) 

Hct verwannen van ventilatielucht die van buiten afkomstig is, kost veel energie. Door de boeveelheid toegevoerde ventilatielucht af te stemmen op dc 

ventilatiebehoefte> kan veel energie worden bespaard. Met warmteterugwinning kan de warmte uit afvoerlucht worden gebruikt als voorverwanning van de 

ventilatielucht. De afvoerlucht zelf wordt echter naar buiten afgevoerd, alleen de wannte uit die lucht wordt teruggewonnen. 

Bij gebalanceerde ventilatie (mechanische luchttoevoer eu mechanische luchtafvoer) worden de toevoer en afvocr van ventilatielucht op mechanische wijze met 

elkaar in evenwicht gebracht, waardoor gegarandeerd wordt dal een gebouw voldoendc geventileerd wordt. Als gebalanceerde ventilatie aanwezig is, dan kan de 

warmte in de afvoerlucht worden benut, door middel van een warmlelerugwinunit (WlW). Gebalanceerde ventilatic met wtw is loepasbaar meI elke vonn van 

mimteverwarmÎng. 

Warmteterugwininstallaties met bypass genieten de voorkeur, in de zomerperiode wordt de warme afgezogen lucht om de warmteterugwinunil geleid zodat de 

toevoerlucht niet wordt opgewarmd. 

colleetieve gebalaneeerde ventilatie met warmteterugwinning. 
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TAPWATERSYSTEEM 

Voorraadtoestelleo - elektrische boiler 

Voorraad toestellen zijn apparaten die in hoofdzaak bestaan uit goed geïsoleerde voorraadvaten waarin het warmtapwater continu op de gewenste tempratuur 

wordt gehouden . Een voorraadtoestel heeft geen tapdrempel, met andere woorden de taphoeveelheid is in principe gelijk aan die van de tapkwaliteit van de 

koudwaterinstallatie tot een warmwaterstraal van circa 10 liter/minuut . Voorraadtoestellen leveren warm water totdat de voolTaad is uitgepul. De inhoud van het 

toestel, alsmede de capaciteit die beschikbaar is vOor het opwarmen van het water spelen hierin een belangrijke rol en zijn uiteindelijk bepalend voor het comfort. 

Hel voordeel van een voorraadtoestel is de hoge taphoeveelheid per tijdseenheid. Nadeel is echter dat de tapvoorraad beperkt is en dat het toestel 

plaatsi ngsn limte nodig heeft (afhankelijk van de capaci teit is plaatsing in een aanrechlkast is mogelijk). 

TEKSTEN SAMENGESTELD UlT BRONNEN: http://www.sentemovem.nl ; http ://www.stichtingwarmtepomp.nl; http://wv.'W.wanntepompenwegwijzer.nl . 

TOEGEPAST INSTALLATIEPRINCIPE E-LAAG EN I:-HOOG 

Water (grondwater) 

Koude - \\'-armtwpslag 

E1~ktri.S\·h\' 

èOmpR"'Sl{,Wdnlll('PUIUP 
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HOOFDSTUK 14 

BEREKENINGEN BOUWFYSICAjKLIMAATINSTALLATIE 

BEREKENINGEN E·LAAG 

AFGIFTE VERWARlvflNGSYSTEEM LT-RADIATOR 
Door Ie spelen mei de lengte en hell)'pe radialor kan er een geschikle radialor worden gevonden . Hel vermogen van de radialor bepaalt hoeveel warm Ie hel af 
kan geven om de mimle Ie verwarmen. Hoe warmer de ruimie verwarmd dienlle worden hoe hoger hel geïnslalleerde vermogen . 
Kengelal verwarm ingsvermogen in W /m3 bmlo gebouwvolume 
Woningen en kantoren : 
Zeer goede isolalie: 25 - 30 
Goede isolalie: 40 - 50 
Bron: Tabel 2, Ruiten, P.G.S & W. Zei ler (2005), Geïntegreerd ontwerpen vall gebouwen instal/aties, Vakcode 78320 .p. I 28.Documcl.l tatie fabr. Viessmann 
warmiepompen : voor nieuwbouw (goede wanllie-isolatie) 50 W /m2 ~ circa 20 W /m3 . 
Documenlalie rabr. Viessmann wanmepompen: voor huis (normale warmle-isolalie) 80 W/m2 ~ ci rca 30 W /m3. 
Te rekenen mei 20 W im3. (goede isolalie Rc» ,O m2 .K/W). 

Berekening capacileil tTV (radialoren) - E-Iaag: 
Woninginhoud circa 50m3 x 20 W /m3 ~ 1000W = circa IkW vermogen I.b .v. verwanning per woning . 
TOIaal vermogen E-Iaag I.b.v. verwanlling is 44 woningen x 1000W = 44000W ~ 44kW. 

De maximale lengte voor hel raam is 1600mm en er kan een radialor worden geplaalsl in de keuken. 
De L TV aanvoenemperaluur < 55 graden (vuistregel is 2,5, vennogen I.o.v. aanvoer lemperaluur van 75 graden) 
Correcliefacloren volgens opgave fabrikant Henrad (aanvoer 55 graden en afvoer 35 graden en nlimlelemperaluur van 22 graden levert 2,991.0.v. 
regime 75/65 /20, bron: hl1p :l/www.henrad .com) 
2,99 x I 000 ~ 2990 W geeft resultaal overeenkomstig regime 75/65/20. 

Te installeren - per sludenlcnwoning E-Iaag· 
- Henrad Everesll)'pe 33 (breedte 171mm , hoogle 300mm en lengte 1600mm) = 2154W regime 75/65/20. 
- Henrad Alto Plan I)'pe 11 (hoogle 1600 en lengte 500) = 980W regime 75/65/20. 
TOIaaI geïnslalleerd regime 75165 /20 = 2 154 + 980 = 3134W. 

OMZETTING VEWARMINGSYSTEEM - WARMTEPOMP 
TOIaaI velmogen E-Iaag I.b.v. verwanning is 44 sludenlenwoningen x 1000W ~ 44000W = circa 44kW Ie inslalIeren . 
Warmtepomp: bijv . fabr. Viessmann Vilocal300 type WW240 (Warmiepomp mei middelgrool vermogen: Vicssmann Vilocal300 (39,6 -106,8 kW» 
- Nominaal vermogen 52kW 
- Koelvelmogen 42,8kW 
- Afmelingen: lengte 760mm, brccdle 1200mm en hoogte 1505mm. (COP 5,57 preslaliecoëfficiënt). 

lliDBALE BEPAl.ING MAX. KANAALDIAMETER VENTILATIE 
Venlilatiecapacileil: 
open keuken 2 1 dm3/sec 
slaapkamer 14 dm3/sec (bnllo 6,2 - 1,8 = 4,4 x 3,1 ~ 13,64 m2x 1 dm3/sec = ca . 14 dm3/sec) 

21 dm3/sec 
sanilair 14 dm3/sec 
101aal 35 dm3/sec per slUdenlcnwoning 

16 woningen x 35 dm3iscc ~ 560 dm3/scc 
560 dm3/sec x 3600 ~ 2016000 dm3/h = max . 20 16 m3/h 
28 woningen, 35 dm3/sec ~ 980 dm3/sec 
980 dm3/sec x 3600 = 3528000= max . 3528 rn3/h 
44 woningen x 35 dmJ/sec = 1540 dm3/sec 
1540 dmJ/sec x 3600 = 5544000 dm3/h ~ max . 5544 1113/h 
Tabel 35: Ruiten, P.G.S & W. Zei ler (2005), (jefntegreerd ontwerpen van gehOl/ll' e/l installatie." Vakcode 7S320 .p. 199 . 
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Maximale diameter t.p.v . IQQpbmg naar 16 wQnjngen - nOQrdzijde : 
3200 m31h levert afm. : 
- kanaaJdiameter (inw.) 400mm 
- rechthoekige dsn. (h:b) 250x500mm Qf 200x800mm 
Maximale diameter t p v 28 woningen - zuidzijde' 
4900 m31h levert afm.: 
- kanaal diameter (inw.) 500mm 
- rechthQekige dsn. (h:b) 350x7000mm Qf 250x I OOOmm 
Maximale diameter [ p v aanvoer en afvoer totaal 44 woningen: 
9500 m31h levert afm.: 
- kanaaldiameter (inw.) 630mm 
- rechthQekige dsn. (h :b) 400x800mm Qf 300x I 200mm 
Maximale diameter woning' 
35 dm3/sec x 3600 ~ max. 126 m3/h 
170 m31h levert afm. : 
- kanaaJdiameter (inw.) 100mm 
- rechthQekige dsn. (h:b) n.v.t. 

AFMETlNGEN LUCHTBEHANPELINGSKAST (LBK) fNST ALLATIERUIMTE 
44 wQningen x 35 dm3/sec x 3600 ~ max. 5544 m31h 
StQrk Air WTW B 36 (capaciteit 7500 m3/h) - Stork Air WTW B 35 (capaciteit 5000 m31h) 
WTW B 36: lengte 2450, breedte 1050 en hoogte 2100 
met bypass: lengte 2450, breedte 1400 en hQogte 2100 (kQeling waarschijnlij.k niet nQodzakelijk) 
met koeler: lengte 3150, breedte 1400 en hQQgte 2100 

VENTILATIE ON VERWARMDE GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTE E-LAAG 
ca. 5631 ,5m3 (inhQud gemeenschappelijke ruimte) x 1,5 (ventilatievQud) ~ ca. 8500 m3/h 
- Afvoer dQQr dakventilator, fabr. StQrk Air type DAP Qf VDA. 
- Toevoer dQQr kanaal in de leidingruimte met rQQsters in de begane grQndvlQer voor de toevoer van ventilatielucht. 
TQepassing van een ringventilator, fabr. StQrk Air type MR (StQrk MR Axiaal ringventilator, diameter varierend van 200 tQt 800mm, en beidt tQt 32000m31h.). 
- afmetingen MR630 780x780mm 
- kanaal 9500 m31h levert afm : diameter 630lOm Qf 400x800mm Qf 300xl 200mm . 

WARM TAPWATER 
De tapwater-aallvQer mQet worden aangelegd VQor de badkamers en keukens. Het warme water zal per studentenwouing worden verwarmd door een elektrische 
boiler. Deze wQrdt geplaatst in een aanrechtkastje. 
Bij de berekening wQrdt uitgegaan van een spaardouche, en een maximaal tijdvak van 20 minuten dat er aaneengeslQten kan wQrden gedoucht. 

Berekening caoaciteit elektrische boiler - studentenwQning: 
Aantal liter per minuut met een spaardouche: 6 liter per minuut 
Aamal minuten dat er WQrdt gedoucht: max . 10 minuten 
Soortelijke warmte van water: 4,2 kllkg x K 
Begintemperatuur water ~ 12 graden 
Water in bQiler ~ 80 graden 
Douchewater temperatuur ~ 40 graden 
I liter ~ I kg 
I min = 60 sec. 
1/60 kg/sec' 600 sec' (40°- 12°)' 4,2 kllkg' K = 1176kJ 

6 liter/min met 40° = X Vm • 80 + (6-X)' 12° 
dus 6' 40 ~ 80X+72-12X 
168~68X X=2.5 liter per minuut moet er uit de boiler kQmen. 
Ervan uitgaande dat er dus dQQr 2 personen na elkaar 10 minuten wQrdt gedQucht dan is er 2,5 liter x 20 min. = een capacileil nQdjg van 50 liler 
Het opwarmen ZQU 's nachts kunnen gebeuren tegen het goedkopere nachnarief. Nadien moet men VQQr verwarming de boiler aanzetten . 
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BEREKENINGEN E-HOOG 

AFGIFTE VERWARMINGSYSTEEM - L T-RADIATOR 
Door te spelen met de lengte en het type radiator kan er een geschikte radiator worden gevonden . Het vermogen van de radiator bepaah hoeveel warmte het af 
kan geven om de ruimte te verwannen . Hoe warmer de ruimte verwarmd dient te worden hoe hoger het geïnstalleerde vermogen . 
Kengetal verwarmingsvermogen in W /m3 bruto geboU\wolume 
Woningen en kantoren: 
Zeer goede isolatie: 
Goede isolatie: 

25 - 30 
40- 50 

Bron: Tabel 2, Runen, P.G.S & W. Zeiler (2005), Gel"megreerd ontwerpen van gebouwen ins/ollo/ies. Vakcode 7S320 . p. 128. 
Documentatie fabr . Viessmann warmtepompen: voor nieuwbouw (goede warmte-isolatie) 50 W /m2 = circa 20 W /m3 . 
Documentatie fabr. Viessmann warmtepompen: voor huis (nonnale wannte-isolatie) 80 W /m2 = circa 30 W /m3 . 
Te rekeuen met 30 W /m3 (woning) en met 20 W /m3 (Gemeenschappelijke ruimte). 

STUDENTENWONINGEN E-HQOG TYPE I 
Woninginhoud circa 50m3 x 30 W /m3 = 1500W vermogen t.b.v. verwarming per woning. 

De maximale lengte voor het raam is 1600mm en er kan.een radiator worden geplaatst in de keuken . 
De L TV aanvoertemperatuur <55 graden (vuistregel is 2,5 x vermogen t.o.v. aanvoer temperatuur van 75 graden) 
Correctiefactoren volgens opgave fabrikant Henrad (aanvoer 55 graden en afvoer 35 graden en ruimtetemperatuur van 20 graden levert 2,64 t.o.v. 
regime 75165120 bron: hnp:llwww.henrad.com) 
2,64 x 1500 = 3960 W geefi resuhaat overeenkomstig regime 75/65/20. 

Te installeren ner studentenwoning ' 
- Henrad Everest type 33 (hoogte 300 en lengte 1600) = 2154W regime 75 /65/20 . 
- Henrad Aho Plan type 21 (hoogte 2000 en lengte 600) ~ 1962W regime 75/65/20 . 
Totaal geïnstalleerd regime 75/65/20 = 2154 + 1962 = 4116W. 

STUDE NTENWONINGEN E-HOOG TYPE 2 (AIOl 
Woninginhoud circa 72m3 x 30 W /m3 = 2160W vennogen t.b.v. verwarming per woning. 

De maximale lengte voor het raam is 1600mm. en er kan een radiator worden geplaatst in de keuken . 
De L TV aanvoertemperatuur <55 graden (vuistregel is 2,5 x vermogen t.o.v. aanvoer temperatuur van 75 graden) 
Correctiefactoren volgens opgave fabrikant Henrad (aanvoer 55 graden en afvoer 35 graden en ruimtetemperatuur van 20 graden levert 2,64 t.o.V , 
regime 75/65120 bron: hnp:llwww.henrad.com) 
2,64 x 2160 = 5702 W geeft resultaat overeenkomstig regime 75/65120, 

Te installeren - per studentenwoning ' 
- Henrad Everest type 33 (hoogte 300 en lengte 1600) = 2154W regime 75 /65 /20, 
- Henrad Everest type 33 (hoogte 300 en lengte 1600) = 2154W regime 75165/20 , 
- Henrad Alto Plan type 21 (hoogte 2000 en lengte 500) = 1635W regime 75/65/20 . 
Totaal geïnstalleerd regime 75/65 /20 = 5943W, 

illIDENTENWONTNGEN E-HOOG - TYPE 3 (AIO) 
Woninginhoud circa 98m3 x 30 W /m3 = 2940W vermogen t.b.V. verwarming"per woning, 

De maximale lengte voor het raam is 1600mm , en er kan een radiator worden geplaatst in de slaapkamer. 
De L TV aanvoertemperatuur <55 graden (vuistregel is 2,5 x vermogen t.o. v. aanvoer temperatuur van 75 graden) 
Correctiefactoren volgens opgave fabrikaat Heurad (aanvoer 55 graden en afvoer 35 graden en ruimtetemperatuur van 20 graden levert 2,64 t.o.V. 
regime 75165120 bron: hnp:llwww.henrad .com) 
2,64 x 2940 = 7762 W geeft resuhaat overeenkomstig regime 75165/20, 

Ie inSlalIeren - per sJudentenwoning-
- Henrad Everest type 33 (hoogte 300 en lengte 1600) = 2154W regime 75 /65/20. 
- Henrad Everest type 33 (hoogte 300 en lengte 1600) = 2154W regime 75 /65/20. 
- Hellrad Everesttype 33 (hoogte 900 en lengte 1200) = 3870W regime 75/65120, 
Totaal geïnstalleerd regime 75165/20 = 817 8W, 
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ST AFWONINGEN E-HOOG 
Woninginhoud circa 220m3 x 30 W /m3 = 6600W vennogen t.b.v. verwarming per woning. 

De L TV aanvoertemperaruur <55 graden (vuistregel is 2,5 x vermogen t.o.v. aanvoer temperatuur van 75 graden) 
Correctiefactoren volgens opgave fabrikant Henrad (aanvoer 55 graden en afvoer 35 graden en ruimtetemperatuur van 20 graden levert 2,64 t.o.v. 
regime 75165/20 bron: http://www.henrad.com) 
2,64 x 6600= 17424 W geeft resultaat overeenkomstig regime 75165 /20 . 

Ie installeren - per studentellwoning: 
- Henrad Everest type 33 (hoogte 300 en lengte 1600) = 2154W regime 75165/20. 
- Henrad Everest type 33 (hoogte 300 en lengte 1600) = 2154 W regime 75165/20 . 
- Henrad Everest type 33 (hoogte 300 en lengte 3000) = 4038W regime 75165/20. 
- Henrad Everest type 33 (hoogte 900 en lengte 1200) = 3870W regime 75165/20. 
- Henrad Everest type 33 (hoogte 900 en lengte 1000) = 3235W regime 75 /65/20 . 
- Henrad Alto Plan type 21 (hoogte 2000 en lengte 600) = 1962W regime 75165/20. 
Totaal geïnstalleerd regime 75165120 = 174 13W. 

AFMETiNGEN WARMTEPOMP-INSTAI LATlERl!IMTE E-HOOG 
Opp. verdieping 1091 m2 
Bepaling totaal vermogen verwarming E-hoog: 
I verdieping x 664m2 x 3,75m = 2490m3 x 30W/m3 = 74700W = ca 74kW 
I verdieping x 1091m2 x 3,75m = 4091m3 x 20 W /m3 = 81825W = ca 81kW 
6 verdiepingen x 441m2 VR x 3,75m x 30 W/m3 = 49612,5W= 49 kW x 6 = ca 294kW 
6 verdiepingen x (1091 m2 - 441m2 GR) x 3,75m x 20 W/m3 = 48750W= 48kW x 6 = ca 288kW 
I verdieping x 513m2 x 3,75m = 1925m3 x 30 W /m3 57748W = ca 57kW 
1 verdieping x 230m2 x 3,75m = 865m2 x 20 W /m2= 1 7298W = 17kW 
6 verdiepingen x 4091 m3 = ca. 24546m3 - OVR (49m2 x 3,75m = 183,75m3 x 6 verd. x 2 st. = 2205m3) - VKR (51 ,7m2 x 3,75 x 6verd. x 2st. = 2326,5m3) 
Inhoud verwarmde zone = ca 2oo 15m3 x 30 W /m3 = 600450W = 600kW 
- reductie vide = 4324,5W per verdieping = 6 x 4324,5W = 25947W = ca 26 kW = 600-26 = 574 kW i.p.v. 600 kW 
TOT AAL E-HOOG = ca. 1385kW of alles in zelfde tem peraruur regime 14 x 109lm2 x 3,75m = 57278m3 x 30 W /m3 = ca . 1718 kW 
6 x fabr . HOROS 282PK (4x349kW= 2094kW verwarmingsvermogen) 
Afinetingen warmtepomp: 2440mm x 960mm x 1660mm (lengte x breedte x hoogte) 
Afmetingen opstelplaats verwarmingsinstallatie: ca 7,5m x 2m x 1,66m. Opstelplaats in de kelder. 

GLOBALE BEPALlLNG MAX. KANAALDIAMF.TER VENTILATIE 
Ventilatiecapaciteiten : 
open keuken 21 dm3/sec 
slaapkamer 14 dm3/sec (bruto 6,2 - 1,8 = 4,4 x 3,1 = 13,64 m2x 1 dm3/sec = ca . 14 dm3/sec) 

21 dm3/sec 
sanitair 14 dm3/sec 
totaal 35 dm3/sec per studelltenwoning 

open keuken 
slaap- woonkamer 

Toilet 
douche 
totaal 

open keuken 
woonkamer 

slaapkamer 
douche 
totaal 

21 dm3/sec 
14 dm 3/sec (ó x 2,75 = 16,5 m2x 1 dm3/sec = ca. 16,5 dm3/sec) 
21 dm3/sec 
7 dm3/sec 
14 dm3/sec 
42 dm3/sec per srudentenwoning of + 8 dm3/sec 

21 dm3/sec 
17,5 dm3/sec (5,9 x 2,965 = 17,5 xl dm3/sec = 17,5 dm3/sec) 
21 dm3/sec 
12 drn3/sec (4 x 2,965 = 11 ,86 m2x 1 dm3/sec ~ 11,86 dm3/sec) 
14 dm3/sec 
47 dm3/sec per AIO-woning 
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Maximale diameter t.p.v. aanvoer en afvoer totaal 14 sludentenwoningen: 
1764 m3!h levert afm. : 
- kanaal diameter (inw.) 315mm 
- rechthoekige dsn. (h:b) 200x400mm of 150x600mm 
Maximale diameter t.p.v. aanvoer en afvoer totaaJ 5 studentenwoningen + 3 silldentenwoningen: 
1084 m3!h levert afm.: 
- kanaal diameter (inw.) 315mm 
- rechthoekige dsn . (h :b) 200x400mm of 150x600mm 
Maximale diameter t.p.v . aanvoer en afvoer totaal 14 studentenwoningen + I studenlenwoningen + 1 studentenwoning: 
2095 m3Jh levert afm .: 
- kanaaldiameter (inw.) 400mm 
- rechthoekige dsn. (h:b) 250x500mm of200x800mm 
Maximale diameter t p.V. aanvoer en afvoer totaal 7 AlO-woningen + 1 studenlenwoningen + I studentenwoning: 
1516 m3!h levert afm .: 
- kanaaldiameter (inw.) 315mm 
- rechthoekige dsn. (h:b) 200x400mm of 150x600mm 
Maximale diameter studenlellwonin!!: 
35 dm3!sec x 3600 ~ max. 126 m3/h 
170 m3!h levert afm .: 
- kanaaldiameter (inw.) 100mm 
- rechthoekige dsn. (h:b) n.v.t. 

De kanalen voor toevoer van lucht voor de gemeenschappelijke ruimte bevinden zich onder het verlaagd plafond van de naast gelegen woningen. 
Per verdieping wordt er zodoende verse lucht toegevoerd. De kanalen voor de afvoer hangen in het zicht aan de vloerconstructie bovenin de vides. 

Maximale diameter t.p.v. afvoer totaal gemeenschappelijke ruimte over 2 verdiepingen studentenverdieDingen: 
ca. 915m3 (inhoud gemeenschappelijke n,imte) x l,S (ventilatievoud) = ca. 1372,5 m3/h 
1372,5 m3/h levert afm. : 
- kanaaldi<lmeter (inw.) 3 15mm 
- rechthoekige dsn. (h :b) 200x400mm of 150x600mm 
Maximale diameter t.o.v. afvoer totaal gemecnsclutppclijke ruimte over 3 verdiepingen studentenverdiepingen: 
ca. 3600m3 (inhoud gemeeuschappelijke ruimte) x l ,S (ventilatievoud) = ca. 5400 m3/h 
5400 m3!h levert afm .: 
- kanaaldiameter (inw.) 6)Omm 
- rechthoekige dsn. (h:b) 400x800mm of )OOx 1200mm 
Maximale diameter t.p.v. afvoer totaal gemeenschaopelijke ruimte QVer 2 verdiepingen t.p.v. 11; verdieping: 
ca. 5130m3 (inhoud gemeenschappelijke mimte begane grond + I' verd.) x l ,S (ventilatievoud) ~ ca. 7695 rn3/h 
7695 + 5400 = 13095m 3Jh levert afm. : 
- kanaaldiameter (inw.) 800mm 
- rechthoekige dsn . (h :b) 500x I OOOmm of 400x 1600mm 

VENTII .ATIE ON VERWARMDE GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTE E-HOOG STAI'WONI NGEN 
ca. 11 02,5m3 (inhoud gemeenschappelijke ruimte) x l,S (ventilatievoud) = ca. 1654 m3/h 
- Afvoer door d<lkventi lator, fabr. Stork Air type DAP of VDA. 
- Toevoer door d<lkventilator, fabr . Stork Air type DAP of VDA. 
Door stalen roosters op te nemen in de constructievloer t.p.v. verdieping 11 is het mogelijk om de gemeenschappelijke mimte te ventileren over 6 verdiepingen 
met dakventilatoren . Toepassing van I ventilator voor de toevoer en I ventilator voor dc afvoer. 

GLOBALE MAX AFMETINGEN UJCHTBEHANDELI NGSKAST (LBK) - lNSTALLATIERUIMTE 
19 stud.woningen x 35 dm3!sec x 3600 ~ 2394 m3Jh 
3 stud. woningen x 42 dm3 /sec x 3600 ~ 453 ,6 1I1 3 ~1 
Gemeenschappelijke mimte 5400 m3~1 -> max . ca. 8247,6 m3/h./ 2 Ibk per verd . ~ max . 4124 m3/h per Ibk ->Stork Air WTW B 35 (capaciteit 5000 m3/h) 
WTW B 35: lengte 1750, breedte 1050 en hool,1e 1400 
met bypass: lengte 1750, breedte 1400 en h00l,1e 1400 (koeling waarschijnlijk niet noodzakelijk) 
met koeler: lengte 2450, breedte 1400 en hoogte 1400 
Toevoer per woninglaag via gevel kem . Afvoer via sparing in kern naar het dak van de kern. Zodat toevoer en afvoer niet in het zelfde druk vlak liggen . 
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WARM TAPWATER 
De tapwater-aanvoer moet worden aangelegd voor de badkamers en keukens . Het warme water zal per stafwoning worden verwannd door een elektrische boiler. 
Deze wordt geplaatst in de installatieruimte. 
Bij de berekening wordt uitgegaan van een spaardouche, en een maximaal tijdvak van 2 x 15 = 30 minuten dat er aaneengeslot~n kan worden gedoucht. 

~ning capaciteil elektrische boiler - sIJldentenwoning: 
Aantal liter per minuut met een spaardouche: 6 liter per minuut 
Aantal minuten dat er wordt gedoucht: max. 10 minuten 
Soortelijke warmte van water: 4,2 kllkg x K 
Begintemperatuur water = 12 graden 
Water in boiler = 80 graden 
Douchewater temperatuur = 40 graden 
I liter = I kg 
I min = 60 sec. 
1/60 kg/sec * 600 sec * (400-12°) * 4,2 kllkg * K = 1176kJ 

6 liter/min met 40° = X IIm * 80 + (6-X) * 12° 
dus 6 * 40 = 80X+72-12X 
168=68X X=2.5 liter per minuut moet er uit de boiler komen. 
Ervan uitgaande dat er dus door 2 personen na elkaar 15 minuten g'edoucht wordt dan is er 2,5 liter x 30 min. = èen caoaciteit nodig van 75 Ijler 
Het opwannen zou 's nachts kunnen gebeuren tegen het goedkopere nachttarief Nadien moet men voor verwanning de boiler aanzetten. 

BEREKENING RIOLERING 
Er zijn in de hoogbouw 2 schachten aanwezig. Het is de bedoeling om deze te handhaven voor de benodigde installaties. 
In de volgende berekening wordt er nagegaan of twee schachten voldoende zijn en hoeveel ruimte het rioleringsstelsel in beslag gaat nemen. 

Snldentenwoningen t.o.v.oostgevel · 
De gegevens: 
Hoogte van de verdieping: 3,75 m 
Langste afstand tot de schacht: bruto 6,2 x 4 = 24,8 m + (2 x 3,1 ml ~ 3 I m 
Na overleg met een installateur zijn we uiteindelijk op een diameter gekomen van 0,125 m. 
De dikte van het verlaagd plafond: ca. 0, I 30 m 
De dikte van de vloer incl. cassetterib: 0,520 m 
Er moet ook rekening gehouden worden met tolerantie: 0,05 m 
De afstand van 3 I m bij een hoek van I cm/m = 0,31 0 m. 

Dit alle bij elkaar opgeteld komt uit op: 1,135 m. Dit betekent dat de plafondhoogte onder de horizontale Jeidingschacht op het laagste punt 3,75m - 1,135 = 
2,615 m zal zijn. 
Er is nog ruimte over (min. hoogte in een verkeersruimte en een badkamer moet 2,30 m zijn); de hoek kan dus worden ver~,'root naar 1,5 ~ 0,465 . De doorgang 
wordt dan 3,75m - 1,29=2,46 m. (strookt met bovenkant afwerking schuifpui). 
De hellingshoek mag niet te klein zijn in verband met verstopping en maar ook niet te groot zijn omdat hier dan de vaste bestanddelen blijven liggen terwijl de 
rest wegstroomt. Ook kan er rekening gehouden worden met het feit dat de buis niet pal onder het plafond wordt geplaatst maar iets lager, bijv. 5 cm lager bij het 
beginpunt. 

Conclusie: Het is haalbaar om een rioleringsstelsel in het gebouw te bouwen terwijl er wordt voldaan aan het Bouwbesluit en de technische voorschriften. 

BEREKENINGEN TOEGANGSGEBOUW 

De in stallaties van het toegangsgebouw blijven buiten beschouwing. De bestaande luchtbehandelingruimte blijft in gebn.ik voor de ventilatie van het 
toegangsgebouw. 
De verwarming d.m.V. radiatoren blijft gehandhaafd en wordt t.p.v. de personeelsmimten en de kantine waamodig uitgebreid . 
Bij het toegangsgebouw vind geen functie wijziging plaats zoals bij E-Iaag en E-hoog. 
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