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Voor u ligt het eindverslag in het kader van mijn afstuderen aan 
de Masteropleiding Architectuur aan de Technische Universiteit 
Eindhoven (TU/e). Hierin is het ontwerp opgenomen voor het 
nieuwe Fontys-terrein op de TU/e-campus die ik tijdens mijn 
afstuderen, aan het  atelier ‘Het TU-Hoofdgebouw als model’ 
onder leiding van prof. Dipl-ing Christian Rapp en ir. Ruurd 
Roorda, gemaakt heb. 

Dit afstudeerverslag brengt het complete ontwerpproces in 
kaart, toont mijn inspiratiebronnen en laat zien hoe ik mijn 
ontwerpbeslissingen heb genomen. Het verslag eindig met het 
ontwerp voor het nieuwe Fontys-terrein op de universiteitscampus.

Het ontwerpproces, maar vooral de fasen die hieraan vooraf 
gingen, is niet altijd makkelijk geweest. De concrete wensen van 
Fontys moesten nog in kaart gebracht worden wat behoorlijk wat 
tijd in beslag nam. Bovendien was de omvang van het te maken 
ontwerp aanzienlijk te noemen. Dat heeft ervoor gezorgd dat 
de opstartfase wat moeilijker verliep dan ik voorafgaand had 
ingeschat. De gesprekken die ik heb gevoerd met de verschillende 
betrokkenen van zowel Fontys als de TU/e en de begeleiding door 
de heren Rapp en Roorda hebben me erg geholpen gedurende dit 
afstudeerproces. 

Ik wil graag prof. Dipl-ing Christian Rapp en ir. Ruurd Roorda 
bedanken voor hun prettige begeleiding en sturing tijdens het 
afstudeerproject. Daarnaast wil ik iedereen bedanken die op welke 
manier dan ook heeft bijgedragen aan het ontwerp, waaronder 
Magda Ooms (procesmanager Fontys), Ronald Timmermans 
(vastgoedadviseur Fontys), Dick Bouman (directeur HEVO), Steven 
Koster (hoofdconciërge Rachelsmolen) en mijn afstudeercollega’s: 
Tim de Graag, Wilbert de Koning, Marco Notten, Ruben Otten, 
Joep Rutgers, Tuan Tu en Rianne van Wijngaarden van het 
afstudeeratelier ‘Het TU-Hoofdgebouw als model’. 

Bob Romijnders

Eindhoven, augustus 2013
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Het ontwerpproces van de gebouwen op het toekomstige 
Fontys-terrein heeft vanaf begin januari tot eind augustus 2013 
plaatsgevonden, de laatste fase binnen het afstudeeratelier 
‘Het TU-Hoofdgebouw als model’. Het ontwerp is de invulling 
van het toekomstige hbo-gebied op het TU/e-terrein voor 
de technische opleidingen van Fontys. Op het terrein wordt 
plaatsgemaakt voor de komst van vier technische instituten van 
Fontys.

Het afstudeerverslag is opgebouwd uit vier hoofdstukken die 
elk zijn onverdeeld in diverse paragrafen. Het eerste hoofdstuk 
gaat in op de nieuwe locatie, het Masterplan TU/e Science 
Park (2012), geeft een introductie van Fontys en de Technische 
Universiteit Eindhoven en laat de totstandkoming van het 
programma van eisen zien. 
Het tweede hoofdstuk geeft een analyse van de ontwikkeling 
van het onderwijsgebouw vanaf het begin van de vorige eeuw. 
Daarna worden de visies van enkele prominente architecten en 
architectenbureaus over het hedendaagse onderwijsgebouw in 
kaart gebracht. 
Het derde hoofdstuk geeft een overzicht van de diverse 
referentieprojecten die ik heb bezocht voorafgaand aan mijn 
ontwerp en die als inspiratie hebben gediend bij het te maken 
ontwerp.
Hoofdstuk vier, het laatste hoofdstuk, is het uiteindelijke 
ontwerp van de gebouwen van de technische opleidingen 
van Fontys. Er wordt beschreven welke ontwerpbeslissingen er 
genomen moesten worden. 

De Technische Universiteit Eindhoven, in het vervolg 
kortweg aangeduid als TU/e, heeft de ambitie om haar 
universiteitscampus te transformeren tot een Science Park 
van nationaal belang en met internationale allure. Om dit te 
realiseren, zullen er diverse nieuwe bedrijven gaan vestigen op 
de campus. Bovendien liggen er plannen om een deel van het 
universiteitsterrein om te dopen tot een specifiek hbo-gebied 
waar Fontys met haar technische opleidingen een plek krijgt. 
Hierdoor zal de campus de grootste technische campus van 
de Benelux worden. 
Fontys is een onderwijsorganisatie met een eigen visie en 
identiteit en zal mede daardoor ook haar stempel willen 
drukken op het eigen terrein, maar daardoor ook op de 
gehele campus. 
Tegelijkertijd heeft de TU/e met haar Masterplan TU/e Science 
Park (2012) een heel duidelijke visie op hoe de transitie van de 
TU/e-campus in een TU/e Science Park dient plaats te vinden. 
Hierin zijn duidelijke regels en wensen omschreven ten aanzien 
van architectuur, stedenbouw en landschap. Hierdoor ontstaat 
er een interessante uitdaging voor de toekomstige architecten 
van de nieuwe deel-campus, namelijk de uitdaging om een 
ontwerp te maken voor de onderwijsgebouwen van Fontys 
dat aansluit op de wensen van Fontys maar tegelijkertijd geen 
afbreuk doet aan het Masterplan TU/e Science Park. 

InleIdIng ProbleemstellIng
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Met het ontwerp en de bijbehorende analyse wil ik aantonen 
dat ik over de architectonische bekwaamheid beschik 
die de TU/e, maar ook de maatschappij vraagt van een 
afgestudeerd architect. Bovendien wil ik laten zien dat ik over 
de professionele attitude beschik die verwacht wordt door de 
TU/e om te mogen slagen met het Universitair Meesterschap 
(oftewel de Mastertitel).  
Daarnaast kunnen de bevindingen én het ontwerp die 
voortvloeien uit mijn studie gebruikt worden om de wensen 
van Fontys verder te concretiseren. Bovendien kan het 
inspiratie geven aan de toekomstige ontwerpers van de 
onderwijsgebouwen van de technische opleidingen van Fontys 
op het TU/e-terrein.  

doel onderzoeksvraag

Hoe kunnen de technische opleidingen en voorzieningen van 
Fontys architectonisch ingebed worden in het TU/e Science 
Park, waarbij zowel de universiteit als de hogeschool hun 
eigen identiteit behouden en gebruik kunnen maken van 
elkaars expertise?
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Vanaf 2018 vestigen de technische opleidingen van Fontys 
zich op het terrein van de Technische Universiteit Eindhoven 
(TU/e). Dit hoofdstuk introduceert de opdrachtgever, Fontys, 
een Nederlandse Instelling voor hoger beroepsonderwijs en de 
TU/e. Daarnaast schetst het een beeld van de locatie in haar 
huidige situatie en de kwaliteiten die het heeft met het oog 
op de toekomst. De stedenbouwkundige en architectonische 
regels uit het Masterplan TU/e Science Park (2012) van de 
TU/e en de totstandkoming van het programma van eisen 
worden omschreven.
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Fontys is een brede kwaliteitshogeschool in het zuiden van 
het land met een leidende positie in het hbo, die opleidt tot 
bachelors en masters in bijna alle disciplines. De opleidingen 
kennen een sterk beroepsspecifiek profiel en hebben vaak een 
regionale achtergrond. 

De basis van Fontys werd in 1992 gelegd met de oprichting 
van stichting Hoger Onderwijs Zuid Nederland (HOZN), een 
samenwerkingsverband tussen diverse opleidingen in het zuid-
oosten van Nederland.
De volgende instellingen namen hieraan deel:
 ▪ Hogescholen Katholieke leergangen;
 ▪ Hogeschool Eindhoven;
 ▪ Pedagogisch Technische Hogeschool Nederland.

In 1996 werd het samenwerkingsverband uitgebreid met de 
aansluiting van Hogeschool Venlo. Op 1 september 1996 
werd de naam gewijzigd in Stichting Fontys en in 1997 sloot 
ook de Pedagogische Hogeschool Hemelrijken zich aan bij 
dit collectief.

Vandaag de dag is Fontys met zo’n 40.000 studenten en 
circa 4.000 personeelsleden een van de grootste hoger 
onderwijsinstellingen van Nederland. De 31 instituten 
verzorgen circa 90 bacheloropleidingen in de varianten 
voltijd, deeltijd, duaal en in-service.
Fontys telt momenteel een groot aantal opleidingen die 
samen zorgen voor een breed onderwijsaanbod aan hbo-
bacheloropleidingen, masters, associate degrees, cursussen 
en post-hbo-opleidingen in diverse sectoren.
 ▪ Bedrijfsmanagement en logistiek;
 ▪ Economie, Marketing en Rechten;
 ▪ Engineering;
 ▪ Gezondheidszorg;
 ▪ ICT;
 ▪ Kunsten;
 ▪ Media en Communicatie;
 ▪ Mens en Maatschappij;
 ▪ lerarenopleidingen;
 ▪ Natuurwetenschappen;
 ▪ Sport.

IntroductIe Fontys

Een aantal van deze opleidingen is gelokaliseerd in Eindhoven 
waarvan de campus Rachelsmolen en het TU/e-terrein het 
grootst zijn. Een deel van de technische opleidingen van 
Fontys is aan de Rachelsmolen gelegen. De verhuizing van 
de technische opleidingen naar de TU/e-campus vindt plaats 
doordat Fontys in een aanzienlijke meerwaarde gelooft.
Het bestuur van Fontys is een groot voorstander van 
interdisciplinaire samenwerking tussen Fontysinstituten en 
externe partners. Op zeer uiteenlopende gebieden werkt 
Fontys daarom samen met overheden, bedrijfsleven en 
onderwijsinstellingen, waaronder ook de TU/e.

VISIE EN MISSIE
Fontys is een onderwijsinstelling die studenten ‘laat groeien 
door aandacht en uitdaging’. Er wordt ingezet op een 
versterking van de organisatiebrede mentaliteit die leidt 
tot continue aandacht voor kwaliteitsverbetering van de 
onderwijsinhoud en van de processen. Praktijkgericht 
onderzoek en internationalisering dragen bij aan de kwaliteit 
van het onderwijs en in die zin maken beiden deel uit van de 
strategie en het beleid van Fontys. Studenten, het beroepsveld 
en andere betrokkenen mogen Fontys aanspreken op het 
verzorgen van kwalitatief goed onderwijs, het uitvoeren 
van kwalitatief goed onderzoek en het aanbieden van 
contractactiviteiten op hoog niveau. Fontys streeft naar een 
kwaliteitsniveau dat past bij een instelling voor hoger onderwijs 
in de Europese context.
(Kwaliteit volgens Fontys, 2012)

Om meer te weten te komen over Fontys, haar huisvesting 
en toekomstvisie heb ik gesproken met ir. Magda Ooms 
(procesmanager) en Ronald Timmermans (vastgoedadviseur) 
van Fontys. Beiden vervullen een belangrijke rol bij de 
totstandkoming van nieuwe en/of te renoveren bebouwing, 
waaronder ook het nieuwe Fontys-terrein binnen de TU/e-
campus. Dit interview is opgenomen als bijlage (zie bijlage).

afbeelding rechts:
Foto gebouw s3, Fontys - 
Pabo/Pedagogiek op het tu/e 
terrein
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In de Fontys Kwaliteitsagenda (2011) stelt Fontys zich een 
aantal concrete doelen die in 2015 gerealiseerd dienen te zijn, 
waarvan punt 1 het meest relevant is voor het architectonisch 
ontwerp.

I. Fontys is een grote, brede kwaliteitshogeschool met een 
leidende positie in het hbo, die opleidt voor bachelors en 
masters in bijna alle disciplines. Alle opleidingen kennen een 
sterk beroepspecifiek en/of (boven)regionaal profiel en dito 
verankering. Fontys evalueert in dit perspectief regelmatig de 
rationaliteit van het opleidingenaanbod en maakt daarin waar 
nodig kwalitatieve keuzes.
(Fontys Kwaliteitsagenda. Groei door aandacht en uitdaging, 
2011)

Daarnaast kent Fontys een document dat specifiek ingaat op 
de huisvesting van de opleidingen, de Huisvestingsagenda 
2012-toekomst (2012). Hierin staat het volgende beschreven: 

kernwaarden Fontys

PROFESSIONAlISERING HUISVESTING
Naast functionele toepassingen, zoals klimaatcomfort en 
studie- en werkomgeving, worden er steeds meer aanvullende 
eisen gesteld aan huisvesting. Een onderwijsomgeving moet 
voor studenten en medewerkers fungeren als ontmoetingsplek 
en moet daarbij inspireren en uitdagen. Het moet ook ‘een 
veilige haven’ zijn waar een student niet opgaat in de massa 
maar herkenning vindt in zijn of haar opleiding. Duurzaamheid 
is daarbij ook een belangrijk thema. De maatschappij, waaraan 
Fontys onderwijs levert, vindt duurzame ontwikkelingen 
noodzakelijk en onvermijdelijk. Parallel hieraan worden er ook 
voorwaarden gesteld aan de kosten. De huisvestingslasten 
zijn, na uitgaven aan personeel, de grootste kostenpost voor 
Fontys. Bestuurlijk wordt steeds meer gestuurd op een kosten-
batenafweging betreffende huisvesting, welke ten gunste komt 
van het onderwijs. Om enerzijds de kwaliteit van huisvesting te 
handhaven en (liefst nog) te verbeteren en anderzijds de kosten 
van huisvesting te beperken, is een verdere professionalisering 
noodzakelijk. In tabel rechtsboven is aangegeven op welke 
onderwerpen deze veranderende denkwijze van toepassing is.
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DUURZAAMHEID
Fontys verstaat onder duurzaamheid een ontwikkeling die 
voorziet in de behoefte van de huidige generatie zonder de 
zorgbehoefte van toekomstige generaties in gevaar te brengen. 
Binnen de grenzen van redelijkheid en betaalbaarheid streeft 
Fontys duurzaamheid zoveel mogelijk na. Als deelnemer 
aan de “meerjarenafspraak energie-efficiëntie 3” (MJA3) wil 
Fontys een wezenlijke bijdrage leveren aan lagere emissies van 
broeikasgassen in 2020 ten opzichte van 1990.
Momenteel staat energiebeheer dan ook nadrukkelijker op de 
agenda. Binnen de bedrijfsvoering van Fontys worden al veel 
beslissingen genomen waarbij duurzaamheid een belangrijk 
onderdeel is. Een eenduidig beleid ligt hier nog niet aan ten 
grondslag. De Dienst Huisvesting en Facilitaire Zaken (Dienst 
H&F) wil medio 2012 komen tot een vastgestelde agenda voor 
duurzaamheid. Duurzaamheid zal een integraal onderdeel 
uitmaken van de bedrijfsvoering van Dienst H&F. Dienst H&F 
maakt al veel bewuste duurzame afwegingen op het gebied 
van huisvesting en facilitaire zaken. Bij het ontwikkelen van de 
Sporthogeschool is door Fontys en de gemeente Eindhoven 

FacIlItaIr HuIsvestIngsdenken:
a
b  
c  
d  
e  
F  
g
H  
I  
J  
k  
l
m

nadruk op instandhouding
beheerder, controller
eigenaars en gebruikersrol geintegreerd
afschrijvingskosten
Specifiek (incourant) vastgoed
vermogen vast in gebouwen
Focus op gebouw en inrichting
maximale oppervlakte
normatieve argumentatie m²
gebouw als omhulling van primair proces
vastgoed los van andere bedrijfsmiddelen
risico-arm ondernemen
alles in eigen beheer uitvoeren

strategIscH onderwIJsvastgoed denken:
a
b
c
d
e
F
g
H
I
J
k
l
m

nadruk op portefeuille management
ondernemer, strateeg
scheiding in eigenaars- en gebruikersrol
Studie (omgeving) denken
Courant en flexibel vastgoed
vermogen inzetten tbv primair proces
aandacht voor locatie, architectuur en omgeving
minder maar betere m²
optimale m² door bedrijfsecon. onderbouwing
gebouw en ligging als marketing instrument
vastgoed als strategisch bedrijfsmiddel
concurreren met andere hogescholen
sourcing strategie voor vastgoed

besloten om het duurzaamheidsgehalte van het gebouw te 
optimaliseren. Hiervoor is een aanzienlijk aanvullend budget 
beschikbaar gesteld. Noemenswaardig zijn de volgende 
duurzaamheidsmaatregelen:
 ▪ CO2 ventilatiesysteem voor de sportzalen, klimhal en 

onderwijslokalen;
 ▪ Automatische buitenzonwering oost- en westgevel;
 ▪ Zonnecollectorensysteem voor verwarming tapwater;
 ▪ PV-panelen op het hoge dak voor opwekking van 

elektriciteit;
 ▪ Mogelijk energie uit biomassacentrale in de buurt.

(Bron: Huisvestingsagenda 2012 - toekomst, 2012)

tabel:
veranderde denkwijze Fontys 
op het gebied van Huisvesting
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De gebouwen van de Technische Hogeschool, zoals de TU/e 
tijdens de oprichting in 1957 heette, werden hoofdzakelijk 
ontworpen door architect S.J. van Embden. In hoofdstuk 3 
worden de geschiedenis en de ontwikkeling van de gebouwen 
nader besproken. 

AMBITIE EN VISIE TU/E
Het is de ambitie van de TU/e te blijven behoren tot de vijf 
beste technologie-universiteiten van Europa en in de wereld als 
zodanig erkend te worden. Om deze ambitie waar te kunnen 
maken is een gestage en duurzame groei van de universiteit 
vereist, zowel in kwalitatief als in kwantitatief opzicht.

MASTERPlAN TU/E SCIENCE PARK
De Technische Universiteit Eindhoven is sinds 1995 eigenaar 
van de campus en is sindsdien bezig met de vernieuwing 
van de gebouwen en openbare ruimte op de campus. In 
dit kader  is gestart met de uitvoering van het Masterplan 
TU/e Science Park 2020. De plannen omhelzen een grote 
kwaliteitsverbetering voor de huisvesting van de faculteiten. 
Doordat ruimtes efficiënter gebruikt worden, neemt het 
oppervlak van het totale gebouwenensemble af. Het gaat 
dus niet om een uitbreiding, maar een verbetering van de 
bestaande campus uit de jaren vijftig en zestig. Het concept 
van het masterplan is om de huidige in zichzelf gekeerde 
enclave nu juist te openen. Kennisintensieve bedrijven, 
instituten en woningen transformeren de TU/e-campus naar 
een TU/e Sciencepark.
Het masterplan is opgeknipt in vier projecten. Fase één, het 
herbestemmen van de W-hal is reeds voltooid. Project 2 betreft 
de nieuwbouw van Technische Natuurkunde en Elektrotechniek, 
met verwachte opleverjaar 2014. Het herbestemmen van het 
Hoofdgebouw is Project 3 en zal naar verwachting in 2017 
voltooid zijn. Tot slot, Project 4, hetgeen een nieuwe uitstraling 
van W-hoog en W-laag voor ogen heeft. In deze fase (2018) 
is ook de bouw van de onderwijsgebouwen van de technische 
opleidingen van Fontys gepland.

IntroductIe tecHnIScHe 
unIVerSIteIt eIndHoVen (tu/e)

afbeelding rechts:
Impressie van de campus 
in 2020
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Architectonische regie in het TU/e Science Park is noodzakelijk 
voor de representatie van de campus als geheel en voor de 
samenhang met het ensemble van bestaande gebouwen. Twee 
principes staan aan de basis van deze regie.
Ten eerste wordt de universiteit gekenmerkt door haar 
bestendigheid. Als instituut is de TU/e duurzaam, in 
tegenstelling tot de meer ‘vluchtige’ bedrijfscampussen. Dit 
vormt een belangrijk onderdeel van haar identiteit die in haar 
representatie tot uitdrukking moet komen. Wanneer in een 
nieuwbouwopgave wordt voortgebouwd op het bestaande 
ensemble van gebouwen, dat het verleden van de universiteit 
weerspiegelt, wordt daarmee de bestendigheid van het instituut 
tot uitdrukking gebracht.
Ten tweede is het wenselijk dat elke bouwfase een eigentijdse 
uitdrukkingsvorm zoekt, waaronder dus ook de toekomstige 
fases. Tot op heden was dit het geval en zijn tijdgebonden 
eigenaardigheden herkenbaar in de architectuur. Zodra 
ook de architectuur van een nieuwe bouwfase state-of-the-
art wordt vormgegeven, spreekt uit deze architectuur het 
vermogen van de universiteit en haar partners om zich aan 
te passen aan de tijd en representeert het haar bestendigheid 
wanneer het gebouwencomplex als geheel wordt bezien. 
Deze twee principes leiden tot een dubbelzinnige opgave: 
het voortbouwen en rekening houden met het architectonisch 
erfgoed en daarnaast het markeren van een nieuw tijdperk 
in de architectuur. Deze dubbelzinnigheid vormt de uitdaging 
voor het architectonisch ontwerp in het TU/e Science Park.

TRANSPARANTIE EN HIGH TECH UITSTRAlING
Als eigentijdse inspiratie is het wellicht wat geïdealiseerde 
fabriekscomplex van de architect Van Embden verouderd. 
Het Masterplan stelt een architectuur voor van doorzichtige 
vliesgevels met een high tech uitstraling. Het voorgestelde 
beeld is een groen parklandschap met daarin geplaatste 
scherpe, rechthoekige en alzijdig glazen volumes.

STATE OF THE ART TECHNIEK
De high tech uitstraling dient niet slechts een decor te zijn, 
maar de techniek moet daadwerkelijk in dienst staan van de 
duurzaamheid. Zo worden de gevels van de gebouwen op 
het TU/e Science Park een uithangbord voor de aanwezige 
expertise op de campus.

arcHItectonIscHe regels

UNIFORM GEVElBEElD EN EXPRESSIEF MAATSySTEEM
Het consequent en expressief toepassen van een maatsysteem 
is een belangrijk middel om de gewenste eenheid in 
architectuur over verschillende bouwfasen te bewerkstelligen. 
Wederom dient benadrukt te worden dat het hier niet gaat 
om het kopiëren van bestaande gevels maar het evolutionair 
voortbouwen op bestaande principes naar de maatstaven van 
de huidige tijd. De voorgestelde aansluitingen op het maaiveld 
- opgetild, verdiept en op kolommen - geven allen bij uitstek 
aanleiding tot een bijzondere architectonische articulatie van 
de entree.

VERBIJZONDERING VAN HET lOOPBRUGGENNIVEAU
De aansluiting van elk gebouw op het netwerk van 
loopbruggen nodigt uit tot een architectonische articulatie van 
zowel het interieur als het exterieur. Ook in het gebruik verdient 
het loopbruggenniveau een uitzonderingspositie, in die zin dat 
het een belangrijke publieke ruimte wordt omdat men juist hier 
mensen uit andere gebouwen, faculteiten, bedrijven etc. tegen 
kan komen.

PRIMAIR KlEURGEBRUIK
De primair gekleurde accenten in het gevelbeeld zijn een 
belangrijk middel om de architectonische eenheid op de 
campus te versterken. In de eerste twee bouwfases werd dit 
gedaan door het maken van felrode deuren of gekleurde 
banden in de gevel. Belangrijk is dat het hier om accenten gaat 
in een verder uniform gevelbeeld. Juist dan is de werking sterk. 
Het Hoofdgebouw was van oudsher een flexibel indeelbaar 
gebouw. Deze flexibiliteit had enerzijds tot doel alle soorten 
programma in één gebouw op te kunnen nemen en anderzijds 
groei en krimp te kunnen accommoderen.
De aanvankelijke eis tot aanpasbaarheid bleek bij nader inzien 
op praktische bezwaren te stuiten, maar het vasthouden aan 
een modulair systeem had zijn nut wel bewezen. Zo ontstonden 
drie gebouwen met dezelfde bouwconstructie, maar afgewerkt 
volgens de drie specifieke programma’s van eisen.
(Masterplan TU/e Science Park, 2012)
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1.  kennispoort
2.  studentenwoningen
3.  traverse 2.0
4.  Fontys langbouw
5.  Fontys s3
6.  Fontys hoogbouw
7.  bedrijven noord
8.  Potentiaal
9.  la place
10.  mmP
11.  catalyst
12.  twinning center
13.  auditorium
14.  Hoofdgebouw

15.  metaforum
16.  ceres
17.  gemini
18.  Faculteit ee & tn
19.  cascade & spectrum
20.  Fom - differ
21.  meulensteen art center
22.  Instituut 2
23.  bedrijventerrein
24.  zwarte doos
25.  vertigo
27.  matrix
28.  gaslab
29.  Helix

30.  bbc
31.  tno
32.  cyclotron
33.  lab akoestiek
34.  de bunker
35.  noordwest zone
36.  sportcentrum

Parkeergebouwen
a.  Potentiaal
b. Fontys
c. catalyst
d. Faculteit ee & tn
F. tijdelijk parkeren

afbeelding:
Plattegrond campusplan 2020
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GRID VAN WEGEN
Het grid vormt het fundament van de stedenbouwkundige, 
architectonische en functionele organisatie van de campus en 
wordt bereikt via twee oorspronkelijke hoofdtoegangen vanaf 
de John F. Kennedylaan en de Insulindelaan. Daarbij komt een 
nieuwe entree aan de Professor Doctor Dorgelolaan. 
Hoewel de wegen van het grid niet allemaal primair voor 
het gebruik van autoverkeer zullen dienen - het hart van de 
campus krijgt tenslotte een meer landschappelijk karakter 
- blijven zij de basis voor de ruimtelijke orde. Het grid van 
wegen vormt het raamwerk waarlangs en waartussen de 
gebouwen vrij gepositioneerd worden, niet omgekeerd.

PARKEREN
Om de landschappelijke kwaliteiten van de campus zo veel 
mogelijk uit te buiten en verder te versterken worden analoog 
aan de andere bebouwing, alzijdige parkeergebouwen 
vrij in het landschap geplaatst, of worden er ondergrondse 
parkeergarages gebruikt. Blik maakt plaats voor groen.

INBEDDING GEBOUWEN IN lANDSCHAP
Bijzonder aan de campus is dat de gebouwen in samenhang 
met het landschap zijn ontworpen. Een gebouw wordt nooit 
‘koud’ op het maaiveld geplaatst maar de aansluiting van 
gebouw en maaiveld dienst juist expliciet vorm gegeven te 
worden. In hoofdlijnen zijn er drie manieren om dit te doen:
 ▪ Een boven het maaiveld getilde plint.
 ▪ Een in het landschap verzonken gebouw.
 ▪ Een gebouw op kolommen als de entree gelijkvloers ligt.

RUIMTElIJKE COMPOSITIE
De plattegrond van de campus maakt in één oogopslag 
duidelijk dat de gebouwen geen straten, pleinen en 
bouwblokken vormen langs rooilijnen. Ze zijn orthogonaal 
en vrij in het landschap geplaatst, verspringend ten opzichte 
van elkaar. Soms staat een gebouw dicht op de weg, soms 
veraf, in het ene geval loopt een weg parallel aan de lange 
gevel van een gebouw, in het andere parallel aan de kop. Op 
enkele plaatsen is een bijzonderheid: het Hoofdgebouw staat 
op kolommen over de weg heen. Zo vormt het raster geen 
op zichzelf staand doel maar een middel om een ruimtelijke 
enscenering te bewerkstelligen, het wegengrid vormt de basis 
waartegen de gebouwen zich af kunnen zetten.

HOOG- & lAAGBOUW
Om te zorgen dat de hoogbouwstructuren ruimtelijk worden 
verankerd en functioneel begrijpelijk zijn, worden deze altijd 
begeleid door één of meerdere laagbouwstructuren. Ten eerste 
krijgen de alzijdige hoogbouwschijven hierdoor een richting 
en daardoor een indicatie voor de entree. Ten tweede geeft 
de laagbouw een menselijke schaal aan het ensemble. Het is 
belangrijk dat de hoogbouw schijf en het laagbouw volume 
als afzonderlijke typen leesbaar blijven en niet samensmelten.
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Wel: orthogonaal wegengrid Niet: grillig wegenpatroon

Grid van wegen

Het orthogonale grid van wegen ligt binnen het glooiende en meanderende landschap 
van het Dommeldal dat wordt omsloten door drie belangrijke infrastructurele aders in 
de stad. Het grid vormt het fundament van de stedenbouwkundige, architectonische 
en functionele organisatie van de campus en wordt bereikt via twee oorspronkelijke 
hoofdtoegangen vanaf de Kennedylaan en de Insulindelaan. Deze entrees zijn 
landschappelijk geënsceneerd en maken via een bajonet een geleidelijke overgang 
door de groene rand om de campus naar het grid. Daarbij komt een nieuwe entree 
aan de Dorgelolaan. Deze entrees sluiten aan op de twee hoofdassen binnen het 
grid, De Zaale en De Rondom, die het autoverkeer op de campus verwerken. 

Hoewel de wegen van het grid niet allemaal primair voor het gebruik van autoverkeer 
zullen dienen - het hart van de campus krijgt tenslotte een meer landschappelijk 
karakter - blijven zij de basis voor de ruimtelijke orde. Het grid van wegen vormt het 
raamwerk waarlangs en waartussen de gebouwen vrij gepositioneerd worden, niet 
omgekeerd. 

Schets wegengrid van Embden 196?

stedenbouwkundIge regels
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De ruimtelijke compositie

De plattegrond van de campus maakt in één oogopslag duidelijk dat de gebouwen geen 
straten, pleinen en bouwblokken vormen langs rooilijnen. Zij zijn orthogonaal en vrij in het 
landschap geplaatst, verspringend ten opzichte van elkaar. 

De gebouwvolumes van de eerste twee bouwfases (die zich vooral op de westelijke helft van 
het terrein bevinden) zijn zó ten opzichte van elkaar geplaatst dat de lange middellijn van de 
voetprint telkens haaks staat op die van het volgende volume: vergelijk het met de vier wieken 
van een molen. De molenwieken vormen net als de voetprint van de universiteitsgebouwen 
een asymmetrisch evenwicht: soms staat een gebouw dicht op de weg, soms veraf, in het ene 
geval loopt een weg parallel aan de lange gevel van een gebouw, in het andere parallel aan 
de kop. Op enkele plaatsen is een bijzonderheid: het hoofdgebouw staat op kolommen over 
de weg heen en de toren van Vertigo markeert niet de binnenzijde van een hoek van het grid, 
maar staat er aan de buitenzijde tegenaan. Zo vormt het raster geen op zichzelf staand doel 
maar een middel om een ruimtelijke enscenering te bewerkstelligen, het wegengrid vormt de 
basis waartegen de gebouwen zich af kunnen zetten.

Wel: orthogonaal in de ruimte geplaatst Niet: rooilijn volgen 

Een asymetrisch evenwicht
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P P

Wel: gebouwd parkeren Niet: parkeren op het maaiveld

Landschap

Het TU/e Sciencepark wordt een stadspark. Van oorsprong kan het campuslandschap 
onderverdeeld worden in twee delen: de natuurlijke krans rondom en het gecultiveerde 
landschap als kern van de campus. Tot de kern hoorden naast zorgvuldig ontworpen tuinen en 
waterpartijen ook de parkeerterreinen. Dat gaat veranderen. Op het TU/e Science Park worden 
auto’s niet in het zicht op het maaiveld geparkeerd. Om de landschappelijke kwaliteiten van 
de campus zo veel mogelijk uit te buiten en verder te versterken worden analoog aan de 
andere bebouwing, alzijdige parkeergebouwen vrij in het landschap geplaatst, of worden er 
ondergrondse parkeergarages gebruikt. Blik maakt plaats voor groen. De enige uitzondering op 
deze regel is het parkeerveld voor het Auditorium waar, boven op de parkeerkelder, als symbool 
van gastvrijheid jegens congresbezoekers, alumni en minder validen, wel wordt geparkeerd. 
De gebouwde parkeervoorzieningen worden voornamelijk georganiseerd rondom De Zaale, 
de belangrijkste verkeersader van de campus, die direct aantakt op de hoofdtoegangen. Om 
de aanleg van de diverse parkeerlocaties goed te kunnen faseren wordt een grote tijdelijke 
parkeervoorziening aan de Prof. Dorgelolaan opgericht die tot de voltooiing van de plannen 
de parkeerdruk zal opvangen.
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Wel: hoogbouw volume begeleiden Niet: koud op het maaiveld of samensmelten

Hoogbouw ensembles

Om te zorgen dat de hoogbouwstructuren ruimtelijk worden 
verankerd en functioneel begrijpelijk zijn, worden deze 
altijd begeleid door één of meerdere laagbouwstructuren. 
Ten eerste krijgen de alzijdige hoogbouwschijven hierdoor 
een richting en daardoor een indicatie voor de entree. Ten 
tweede geeft de laagbouw een menselijke schaal aan het 
ensemble. Het is belangrijk dat de hoogbouw schijf en het 
laagbouw volume als afzonderlijke typen leesbaar blijven 
en niet samensmelten. De in het Masterplan voorgestelde 
nieuwe hoogbouwaccenten zijn elk deel van een dergelijk 
ensemble, voor elk bestemmingsplangebied één.

Inbedding gebouwen in het landschap 

Bijzonder aan de campus is dat de gebouwen in samenhang 
met het landschap zijn ontworpen. Een gebouw wordt nooit 
‘koud’ op het maaiveld geplaatst maar de aansluiting van 
gebouw en maaiveld dienst juist expliciet vorm gegeven 
te worden. In hoofdlijnen zijn er drie manieren om dit te 
doen:

a) Een boven het maaivel getilde plint

b) Een in het landschap verzonken gebouw

c) Een gebouw op kolommen als de entree   
 gelijkvloers ligt
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Opgetild Verdiept Op kolommen

VerdieptOpgetild Op kolommen

Wel: orthogonaal wegengrid Niet: grillig wegenpatroon Wel: gebouwd parkeren Niet:parkeren op maaiveld

Opgetild Verdiept Op kolommen

Wel: hoogbouwvolume begeleiden Niet: op maaiveld of samenstellen

Wel: orthogonaal in ruimte Niet: rooilijn volgen
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P P

Wel: gebouwd parkeren Niet: parkeren op het maaiveld

Landschap

Het TU/e Sciencepark wordt een stadspark. Van oorsprong kan het campuslandschap 
onderverdeeld worden in twee delen: de natuurlijke krans rondom en het gecultiveerde 
landschap als kern van de campus. Tot de kern hoorden naast zorgvuldig ontworpen tuinen en 
waterpartijen ook de parkeerterreinen. Dat gaat veranderen. Op het TU/e Science Park worden 
auto’s niet in het zicht op het maaiveld geparkeerd. Om de landschappelijke kwaliteiten van 
de campus zo veel mogelijk uit te buiten en verder te versterken worden analoog aan de 
andere bebouwing, alzijdige parkeergebouwen vrij in het landschap geplaatst, of worden er 
ondergrondse parkeergarages gebruikt. Blik maakt plaats voor groen. De enige uitzondering op 
deze regel is het parkeerveld voor het Auditorium waar, boven op de parkeerkelder, als symbool 
van gastvrijheid jegens congresbezoekers, alumni en minder validen, wel wordt geparkeerd. 
De gebouwde parkeervoorzieningen worden voornamelijk georganiseerd rondom De Zaale, 
de belangrijkste verkeersader van de campus, die direct aantakt op de hoofdtoegangen. Om 
de aanleg van de diverse parkeerlocaties goed te kunnen faseren wordt een grote tijdelijke 
parkeervoorziening aan de Prof. Dorgelolaan opgericht die tot de voltooiing van de plannen 
de parkeerdruk zal opvangen.
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Wel: hoogbouw volume begeleiden Niet: koud op het maaiveld of samensmelten

Hoogbouw ensembles

Om te zorgen dat de hoogbouwstructuren ruimtelijk worden 
verankerd en functioneel begrijpelijk zijn, worden deze 
altijd begeleid door één of meerdere laagbouwstructuren. 
Ten eerste krijgen de alzijdige hoogbouwschijven hierdoor 
een richting en daardoor een indicatie voor de entree. Ten 
tweede geeft de laagbouw een menselijke schaal aan het 
ensemble. Het is belangrijk dat de hoogbouw schijf en het 
laagbouw volume als afzonderlijke typen leesbaar blijven 
en niet samensmelten. De in het Masterplan voorgestelde 
nieuwe hoogbouwaccenten zijn elk deel van een dergelijk 
ensemble, voor elk bestemmingsplangebied één.
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Wel: hoogbouw volume begeleiden Niet: koud op het maaiveld of samensmelten

Hoogbouw ensembles

Om te zorgen dat de hoogbouwstructuren ruimtelijk worden 
verankerd en functioneel begrijpelijk zijn, worden deze 
altijd begeleid door één of meerdere laagbouwstructuren. 
Ten eerste krijgen de alzijdige hoogbouwschijven hierdoor 
een richting en daardoor een indicatie voor de entree. Ten 
tweede geeft de laagbouw een menselijke schaal aan het 
ensemble. Het is belangrijk dat de hoogbouw schijf en het 
laagbouw volume als afzonderlijke typen leesbaar blijven 
en niet samensmelten. De in het Masterplan voorgestelde 
nieuwe hoogbouwaccenten zijn elk deel van een dergelijk 
ensemble, voor elk bestemmingsplangebied één.
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De ruimtelijke compositie

De plattegrond van de campus maakt in één oogopslag duidelijk dat de gebouwen geen 
straten, pleinen en bouwblokken vormen langs rooilijnen. Zij zijn orthogonaal en vrij in het 
landschap geplaatst, verspringend ten opzichte van elkaar. 

De gebouwvolumes van de eerste twee bouwfases (die zich vooral op de westelijke helft van 
het terrein bevinden) zijn zó ten opzichte van elkaar geplaatst dat de lange middellijn van de 
voetprint telkens haaks staat op die van het volgende volume: vergelijk het met de vier wieken 
van een molen. De molenwieken vormen net als de voetprint van de universiteitsgebouwen 
een asymmetrisch evenwicht: soms staat een gebouw dicht op de weg, soms veraf, in het ene 
geval loopt een weg parallel aan de lange gevel van een gebouw, in het andere parallel aan 
de kop. Op enkele plaatsen is een bijzonderheid: het hoofdgebouw staat op kolommen over 
de weg heen en de toren van Vertigo markeert niet de binnenzijde van een hoek van het grid, 
maar staat er aan de buitenzijde tegenaan. Zo vormt het raster geen op zichzelf staand doel 
maar een middel om een ruimtelijke enscenering te bewerkstelligen, het wegengrid vormt de 
basis waartegen de gebouwen zich af kunnen zetten.

Wel: orthogonaal in de ruimte geplaatst Niet: rooilijn volgen 

Een asymetrisch evenwicht
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Wel: orthogonaal wegengrid Niet: grillig wegenpatroon

Grid van wegen

Het orthogonale grid van wegen ligt binnen het glooiende en meanderende landschap 
van het Dommeldal dat wordt omsloten door drie belangrijke infrastructurele aders in 
de stad. Het grid vormt het fundament van de stedenbouwkundige, architectonische 
en functionele organisatie van de campus en wordt bereikt via twee oorspronkelijke 
hoofdtoegangen vanaf de Kennedylaan en de Insulindelaan. Deze entrees zijn 
landschappelijk geënsceneerd en maken via een bajonet een geleidelijke overgang 
door de groene rand om de campus naar het grid. Daarbij komt een nieuwe entree 
aan de Dorgelolaan. Deze entrees sluiten aan op de twee hoofdassen binnen het 
grid, De Zaale en De Rondom, die het autoverkeer op de campus verwerken. 

Hoewel de wegen van het grid niet allemaal primair voor het gebruik van autoverkeer 
zullen dienen - het hart van de campus krijgt tenslotte een meer landschappelijk 
karakter - blijven zij de basis voor de ruimtelijke orde. Het grid van wegen vormt het 
raamwerk waarlangs en waartussen de gebouwen vrij gepositioneerd worden, niet 
omgekeerd. 

Schets wegengrid van Embden 196?
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OVERGANG NAAR OMlIGGENDE lANDSCHAP
Om ervoor te zorgen dat de groene campusrand en het 
parklandschap tussen het ensemble van gebouwen in elkaar 
overlopen zijn de uiterste gebouwen van het open weefsel van 
gebouwen zeer belangrijk: ze worden dusdanig gepositioneerd 
en georiënteerd dat er visuele en ruimtelijke verbindingen 
ontstaan tussen beide gebieden. Met name de hoog- en 
langbouwstructuren aan de rand van het Dommeldal spelen 
een belangrijke rol in dit gebaar vanwege hun richtinggevende 
vormeigenschap.

AlZIJDIGHEID VAN GEVElS
De compositie van het TU/e Science Park met haar 
geschakelde buitenruimtes komt het best tot haar recht door 
de gebouwen alzijdig te oriënteren. Dit houdt in dat geen of 
in ieder geval weinig hiërarchie bestaat in de behandeling van 
de gevels: gebouwen hebben geen voor-, zij- of achterkanten. 
Er is sprake van alzijdigheid van de gevels.

BINNENRUIMTEN & lOOPBRUGGEN
Naast de openbare buitenruimte van de campus bestaat er een 
tweede maaiveld: de structuur van collectieve binnenruimtes 
worden verbonden door loopbruggen. Dit tweede maaiveld 
bevindt zich op het eerste niveau van alle gebouwen en voorziet 
in algemene en collectieve voorzieningen als de plek waar de 
hoofdentrees, kantines, informatiepunten, collegezalen en 
koffiecorners op aantakken en voorziet in droge, warme en 
snelle verkeersroutes over de gehele campus.

GESCHAKElDE RUIMTES
De combinatie van verschillende bebouwingstypes (hoog, 
laag, lang en breed) en de orthogonale, maar verspringende 
compositie van de diverse bouwstenen zorgt ervoor dat het 
landschap wordt gedifferentieerd in een aantal overlappende 
‘kamers’. In de stad is de stedelijke massa primair en de 
ruimte residueel van karakter. Op de campus is de ruimte 
juist primair en zijn de gebouwen daarin vrij geplaatst. Door 
het zorgvuldig plaatsen van de gebouwen in het landschap 
ontstaan aaneenschakelingen van ruimtes die variëren in 
grootte, functie en sfeer. Ondanks de uitgestrekte schaal 
van de campus en de hoogstedelijke bebouwing worden 
haar buitenruimtes hierdoor overzichtelijk en krijgen zij een 
menselijke schaal.
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Wel: open naar het Dommeldal Niet: barrière naar het Dommeldal

Overgang naar het omliggende landschap

Om ervoor te zorgen dat de groene campusrand en het 
parklandschap tussen het ensemble van gebouwen in 
elkaar overlopen zijn de uiterste gebouwen van het 
open weefsel van gebouwen zeer belangrijk: ze worden 
dusdanig gepositioneerd en georiënteerd dat er visuele en 
ruimtelijke verbindingen ontstaan tussen beide gebieden. 
Met name de hoog- en langbouwstructuren aan de rand 
van het Dommeldal spelen een belangrijke rol in dit gebaar 
vanwege hun richtinggevende vormeigenschap. 

44 45

Masterplan TU/e Science Park II - Stedenbouwkundige regels

Wel: overlappende open ruimtes Niet: afgesloten ruimtes

Geschakelde ruimtes

De combinatie van verschillende bouwtypes (hoog, laag, lang, 
breed) en de orthogonale, maar verspringende compositie 
van de diverse bouwstenen zorgt ervoor dat het landschap 
wordt gedifferentieerd in een aantal overlappende ‘kamers’. 
Dit is een ander soort ruimtelijkheid dan stedelijke ruimte. In 
de stad is de stedelijke massa primair en de ruimte residueel 
van karakter, op de campus is de ruimte juist primair en zijn 
de gebouwen daarin vrij geplaatst. In de driedimensionale 
compositie van de campus is het vormen van de ruimte 
daarom van groot belang. Door het zorgvuldig plaatsen van 
de gebouwen in het landschap ontstaan aaneenschakelingen 
van ruimtes die variëren in grootte, functie en sfeer. Ondanks 
de uitgestrekte schaal van de campus en de hoogstedelijke 
bebouwing worden haar buitenruimtes hierdoor overzichtelijk 
en krijgen zij een menselijke schaal.
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Gebouwen altijd verbinden met loopbruggen

Collectieve binnenruimtes en loopbruggen

Naast de openbare buitenruimte van de campus bestaat een 
tweede maaiveld: de structuur van collectieve binnenruimtes 
verbonden door loopbruggen. Dit tweede maaiveld bevindt 
zich op het eerste niveau van alle gebouwen en voorziet 
in algemene en collectieve voorzieningen als de plek waar 
de hoofdentrees, kantines, informatiepunten, collegezalen 
en kof� ecorners op aantakken en voorziet in droge, 
warme en snelle verkeersroutes over de gehele campus. 
Universiteit, hogeschool, cultuur, bedrijven, instituten en 
parkeervoorzieningen worden zo aan elkaar gekoppeld. 
Door deze verwevenheid wordt ontmoeting en interactie 
tussen onbekende vakgebieden gestimuleerd: het sociale 
DNA van de campus.
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Wel: open naar alle zijden Niet: blinde gevels

Alzijdigheid

De compositie van het TU/e Sciencepark met haar 
geschakelde buitenruimtes komt het best tot haar recht 
door de gebouwen alzijdig te oriënteren. Dit houdt in 
dat geen of in ieder geval weinig hiërarchie bestaat in de 
behandeling van de gevels: gebouwen hebben geen voor-, 
zij- of achterkanten. Dit alzijdigheidsprincipe sluit het beste 
aan bij de campuscompositie van solitaire gebouwen in 
het groene landschap. De alzijdigheid zorgt er tevens voor 
dat de diverse ‘kamers’ van de openbare buitenruimte zich 
niet als restruimte voordoen of zich aan een achterkant 
bevinden.

Wel: overlappende open ruimtes Niet: afgesloten open ruimtes

Wel: open naar dommeldal Niet: gesloten naar dommeldal
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De universiteitscampus kent vier gebieden, namelijk: de 
compacte universiteit, wonen/congres, bedrijven en het hbo. 
Het hbo-gebied is de plek op het universiteitsterrein waar 
de onderwijsgebouwen voor de technische opleidingen van 
Fontys gebouwd worden. Momenteel staan er al een aantal 
gebouwen van Fontys op het TU/e-terrein. De grond is echter 
eigendom van de TU/e en is uitgegeven op erfpachtbasis. 
De meeste van de gebouwen worden gesloopt waaronder 
de gebouwen: Traverse, S1, S2, IPO en het Paviljoen. Alleen 
het gebouw S3, waarin de opleidingen Pabo en Pedagogiek 
gehuistvest zijn, blijft behouden. 

De erfpacht door de TU/e loopt af per 1-1-2015. Fontys heeft 
aangegeven op de middenlange termijn 20.000 m² Nuttig 
Oppervlak (NO) op het universiteitsterrein te willen realiseren 
voor de technische opleidingen. In 2008 is aan Fontys het 
gebied aangeboden waar nu de belangrijkste gebouwen van 
Fontys staan als ontwikkelingslocatie. 
(TU/e Science Park Ontwikkelingsvisie, 2009)

KWAlITEITEN VAN HET HBO-GEBIED
De locatie van het hbo-gebied is uitermate gunstig gelegen. 
Momenteel beslaat het gebied een aantal gedateerde 
gebouwen die in de nabije toekomst gesloopt worden. Conform 
het Huisvestingsplan Campus 2020 verlaat de universiteit 
het Paviljoen rond 2017. Hierdoor krijgt het hbo-gebied 
een enorme kwaliteitsimpuls doordat een directe verbinding 
ontstaat met het groene Dommeldal en eveneens een betere 
zichtbaarheid wordt gerealiseerd vanaf de rondweg. Naast het 
grenzen aan het groen wordt het hbo-gebied omarmd door 
alle overige gebieden van de universiteit zoals wonen/congres, 
de compacte universiteitscampus en het bedrijventerrein. De 
directe nabijheid van deze gebieden is voordelig voor Fontys. 
Fontys hecht veel waarde aan een sterk beroepspecifiek 
karakter van haar opleidingen. Doordat het hbo-gebied grenst 
aan het bedrijventerrein wordt de wisselwerking met de praktijk 
makkelijker gemaakt. De begrenzing en aansluiting met de 

compacte universiteitscampus zorgt ervoor dat studenten 
geprikkeld en gemotiveerd worden om het beste uit zichzelf 
te halen, bovendien bevordert het de doorstroom naar de 
opleidingen van de TU/e en het bedrijfsleven. 
De scheiding tussen het hbo-gebied en de compacte 
universiteitscampus is de monumentale bomenlaan De Zaale. 
De vindbaarheid van het hbo-gebied op het universiteitsterrein 
is daardoor makkelijk en geeft Fontys een waardige plek op 
het universiteitsterrein. 

HET BESTEMMINGSPlAN
Een ander belangrijk document is het bestemmingsplan van de 
gemeente Eindhoven. Dit bestemminsgplan werd in september 
2010 vastgesteld en hierin vinden de ontwikkelingsvisie, 
de cultuurhistorische verkenning en de voormalige 
landschapsvisie hun weerslag in regelgeving en toelichting. 
Het bestemmingsplan is gelinkt aan een aantal (milieu)
technische en planologische rapporten. Het document dient 
als toetsingskader voor alle bouwactiviteiten op de campus. 
Het bestemmingsplan geeft in de eerste plaats aan waar en 
hoeveel gebouwd mag worden voor de nieuwe bestemmingen 
‘wonen’ en ‘bedrijvigheid’. Daarnaast geeft het de contouren 
weer voor het landschap van het Dommeldal. Voor de 
hele campus geldt dat de universiteit op alle aangewezen 
bouwvlakken mag bouwen, ook in de gebieden voor wonen 
en bedrijven. Daarnaast gelden er een aantal belangrijke 
restricties voor de bouwvolumes.
(Masterplan TU/e Science Park, 2012)

Het hbo-gebied valt onder artikel 8: ‘Maatschappelijke 
Universiteit’ en gedeeltelijk onder artikel 15 ‘Waarde – 
Cultuurhistorie’. De belangrijkste eisen waar het ontwerp 
van de onderwijsgebouwen aan moet voldoen is dat er 
rekening gehouden moet worden met een maximaal 
bebouwingspercentage van 50%, verder mag er een 
hoogteaccent gebouwd worden met een maximale 
bouwhoogte van 45 meter. 

Het Hbo-gebIed

afbeelding rechts:
Het hbo-gebied te midden van  
het universiteitsterrein.



23

hbo-gebied
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Bovenstaande afbeelding laat in het rood zien welke gebouwen 
verwijderd worden. Met name de sloop van het Paviljoen zorgt 
voor een kwaliteitsimpuls van het hbo-gebied doordat het in 
direct contact komt met het groen.

In de afbeelding hierboven zijn de verschillende gebieden 
op het universiteitsterrein te zien. Het hbo-gebied is centraal 
gelegen, wordt omarmd door alle gebieden en sluit aan op 
het groene Dommeldal. afbeelding links: 

analyse sloop bestaande 
gebouwen

afbeelding rechts:
gebieden rondom het hbo-
gebied

hbo-gebied
traverse

IPO

paviljoen 

S1 S2

c o m p a c t e 
universiteitscampus 

bedrijven/
instituten 

w o n e n /
congress

het groene dommeldal 
met sportfaciliteiten 
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De rode band, zoals te zien in de afbeelding hierboven, 
geeft weer dat het hbo-gebied grenst aan de monumentale 
bomenlanen ‘de Zaale’ en de ‘Rondom’. 

De rode arcering in de afbeelding hierboven is het groene 
Dommeldal. Deze groenstrook grenst aan het hbo-gebied. 

afbeelding links: 
analyse periferie hbo-gebied 

afbeelding rechts:
analyse dommeldal in relatie 
met het hbo-gebied
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Het programma van eisen voor het ontwerp van de 
onderwijsgebouwen voor de technische opleidingen van Fontys 
is nog niet bepaald. Uit het interview met Fontys (zie bijlage 
1) werd een verwachting van 25.000m² BVO uitgesproken. 
Concrete ambities zijn echter nog niet geformuleerd omtrent 
de toekomstige huisvesting van deze opleidingen. 

Om toch een houvast te creëren heb ik de huidige locatie 
van de technische opleidingen – Gebouw R1 Rachelsmolen, 
Eindhoven – geanalyseerd. Daarnaast heb ik een gesprek 
gehad met de heer ir. Dick Bouman partner bij HEVO, een 
bedrijf dat gespecialiseerd is in het maken van programma’s 
van eisen voor onderwijsgebouwen. Middels kengetallen 
vermenigvuldigen we het aantal studenten met factor 4,5 (m² 
bruto vloeroppervlak). Hieruit volgt een budgettair kader van 
24.210 benodigde m². Dit komt aardig in de buurt van de 
verwachting van Fontys. 

Het programma van eisen behoefde een concretere uitwerking, 
daarom heeft de heer Steven Koster (hoofdconciërge gebouw 
R1, Rachelsmolen) een rondleiding gegeven. Naar aanleiding 
hiervan heb ik deze locatie nog duidelijker in kaart gebracht. 
Hieruit volgt een goed beeld van de hoeveelheid aan ruimtes, 
oppervlakte en het gebruik van de huidige situatie. 

Uit het document ‘Huisvestingsagenda 2012-toekomst’ van 
Fontys krijgen studenten van het reguliere onderwijs een Full 
Time Equivalent (FTE) waarde van 1,5m² functioneel netto 
oppervlak en voor werknemers een FTE waarde van 10m² 
functioneel oppervlak. Omdat de opleidingen TNW (Technische 
Natuurwetenschappen), Engineering en ICT specifiek onderwijs 
is (denk aan: laboratoriums en practicumruimte) heb ik deze 
specifieke ruimtes apart opgeteld waarbij de oppervlakte van 
de huidige situatie is aangehouden. 

ProgrAmmA VAn eISen

afbeelding rechts:
entree Fontys rachelsmolen 
gebouw r1

afbeelding rechts:
entree Fontys rachelsmolen 
gebouw r1
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Technische werkruimte 1,5 725 75 816

Natuurwetenschappen kantoorruimte 10,0 73 100 730

laboratorium 1490

practicumruimte 1030

opslag gevaarlijke stoffen 75

totaal 4140
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Engineering werkruimte 1,5 1260 75 1418

kantoorruimte 10,0 126 100 1260

practicumruimte 2800

totaal 5478

tabel linksboven:
Pve engineering

tabel linkonder:
Pve technische 
natuurwetenschappen
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Bedrijfsmanagement werkruimte 1,5 1520 75 1710

& Techniek kantoorruimte 10,0 152 100 1520

totaal 3230
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ICT werkruimte 1,5 1875 75 2109

kantoorruimte 10,0 188 100 1880

practicumruimte 1060

totaal 5049

Overig mediatheek 630

kantine 750

fietsenkelder 2000

collegezalen 300

totaal 3680

tabel rechtsboven:
Pve Ict

tabel rechtsmidden:
Pve bmt

tabel rechtsonder:
Pve overig
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lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum 
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, 
nascetur ridiculus mus?

Het hedendaagse onderwijsgebouw is niet meer te vergelijken 
met dat van een eeuw geleden. Het onderwijs is veranderd 
en zo ook het gebouw waarin het onderwijs gegeven wordt. 
Was de school voorheen vaak een gesloten instituut met 
een generieke uitstraling, tegenwoordig staat het open 
karakter van het onderwijs centraal in de ontwerpen van 
onderwijsgebouwen. Studenten en docenten krijgen in het 
hedendaagse onderwijsgebouw de mogelijkheid om elkaar te 
ontmoeten. Het gebouw dient bovendien een stimulerende en 
aantrekkelijke uitstraling te hebben waardoor studenten zich 
er op hun plek voelen en uitgedaagd worden het beste uit 
zichzelf te halen. In dit hoofdstuk wordt een beeld geschetst 
van de ontwikkelingen die het onderwijsgebouw in de 
afgelopen eeuw heeft ondergaan. Daarna worden de visies 
van enkele prominente architecten en architectenbureaus over 
het hedendaagse onderwijsgebouw in kaart gebracht.
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De opvattingen over het onderwijs is de afgelopen eeuw sterk 
veranderd. Dit heeft ook grote invloed gehad op de bouw en 
architectuur van het onderwijsgebouw. Voortdurend komen 
architecten voor nieuwe vragen en uitdagingen te staan 
zoals ‘Hoe zorgt het onderwijsgebouw ervoor dat studenten 
gestimuleerd worden om het beste uit zichzelf te halen?’, ‘Hoe 
past het schoolgebouw binnen het voortdurend veranderende 
onderwijslandschap?’ en ‘En hoe verduurzaam je het 
vastgoed?’

HET ONDERWIJSGEBOUW IN DE TWINTIGSTE EEUW
 Een van de kenmerken van de onderwijsontwikkeling na 1920 
is de snelle en enorme groei van het voortgezet onderwijs na 
de lagere school. De eerste jaren van de 20ste eeuw bleef 
men het voortgezet onderwijs beschouwen als een privilege 
voor weinigen, het universitaire onderwijs was slechts voor een 
zeer select groepje elite bereikbaar. Daar kwam verandering 
in met de invoering van ondermeer de HBS wat toelating 
tot het universitair onderwijs bereikbaar maakte voor de 
burgerbevolking (Boekholt & de Booy, 1987). 

Het klassieke onderwijsgebouw veranderde ook door deze 
ontwikkeling. Aan het begin van de twintigste eeuw werd het 
gekenmerkt door rijen leslokalen met gangen ernaast. De 
opbouw was hiërarchisch en men hield een strikte tweedeling 
aan van enerzijds de formele gemeenschappelijke ruimten 
(entreehal, de gangen en de aula) en anderzijds het meer 
besloten leslokaal. In het Bouwbesluit van 1924 werd vermeld 
dat het licht van links in het klaslokaal moest vallen, omdat er 
dan geen hinderlijke schaduw zou optreden bij het verplicht 
schrijven met de rechterhand. Ook waren de werkwand met het 
schoolbord en de plaats van de docent tamelijk dwingend voor 
de opstelling van de banken (Verstegen, 2008). Uit onderzoek 
bleek dat meer licht en ruimere ventilatiemogelijkheden 
niet alleen de gezondheid van de leerlingen bevorderden, 
maar ook de leerprestaties verhoogden. Na de Tweede 
Wereldoorlog werden daarom op grote schaal veranderingen 
doorgevoerd, dat had ondermeer te maken met de opbouw 
van een geïndustrialiseerde samenleving die behoefte had aan 
een goed opgeleide bevolking.

Door de geboortegolf die vlak na de Tweede Wereldoorlog 
ontstond, groeide het aantal leerlingen en studenten fors. 
Dit was vanzelfsprekend het eerst te merken in het lager 
onderwijs, daarna in het voortgezet onderwijs en eind jaren 

de ontwIkkelIng van Het 
onderwIJsgebouw

zestig kregen ook de instellingen voor middelbaar en hoger 
onderwijs te maken met een grote toestroom van nieuwe 
studenten. Er was bovendien sprake van een ‘democratisering’ 
van het hoger onderwijs, waarmee de groeiende deelname 
van arbeiderskinderen aan voortgezet en hoger onderwijs 
wordt bedoeld. Bovendien veranderde de manier van 
lesgeven tussen 1950 en 1990 drastisch, er vond een 
accentverschuiving plaats van kennisoverdracht naar vorming, 
algemene ontwikkeling, zelfstandigheid en leren leren. Werken 
in kleinere groepen, individuele studie en projectonderwijs 
werden de norm. Architecten speelden hier op in.

langzamerhand werden er nieuwe gebouwtypen 
geïntroduceerd. Onderwijsgebouwen kregen een meer open 
karakter. Een van de pioniers op dit gebied was de door 
Kees Boeke gestichte lagere school Werkplaats in Bilthoven. 
De werkplaatsen werden losgemaakt van de leslokalen. Het 
idee hierachter was dat een dergelijke omgeving het leren kan 
bevorderen, stimuleert tot zelfwerkzaamheid en mogelijkheden 
tot concentratie biedt. De klassieke indelingen van gangen en 
klaslokalen verdwenen langzaam maar zeker, ze werden meer 
en meer naar elkaar toegetrokken. 

Dit gold ook voor het technisch onderwijs. Vakken als 
ontwerpen, werktuigbouwkunde en elektrotechniek vroegen vrij 
specifieke lokaalvormen die zich moeilijk lieten combineren. 
Vaak ging het om dezelfde, vrij specifiek voorgeschreven 
taken. Deze werden in de loop der jaar ingeruild voor 
vrijere oefeningen waarbij ook planning en arbeidsverdeling 
betrokken werden. Met de verandering van het onderwijs, 
veranderde ook de indeling van de gebouwen. Ook werd vrij 
werken steeds gangbaarder, gangen werden breder gemaakt 
en er kwamen universele lokalen waarin studenten zelf konden 
werken. In de jaren tachtig werden dergelijke onderwijsruimten 
de norm. 

HUIDIGE VISIE OP HET ONDERWIJSGEBOUW 
De huidige opvatting over het schoolgebouw is dat er geen 
gangen thuishoren. Het zorgt voor vervuiling in de breedste zin 
van het woord. Openheid is daarentegen een belangrijk thema 
geworden. Gangen moeten vervangen worden door grotere 
gemeenschappelijke ruimten waar studenten (en docenten) de 
mogelijkheid krijgen elkaar te ontmoeten. Studenten moeten 
echter ook de mogelijkheid krijgen om individueel te werken 
en zich te kunnen afzonderen wanneer zij aan een individueel 

afbeelding links:
Interieur melanchton college 
rotterdam, architect: ector 
Hoogstad
Foto: Petra appelhof
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project werken. Het vinden van een juiste balans is hierbij de 
kunst, versnippering moet worden vermeden en er moet een 
ruimtelijke samenhang blijven. 

In mijn ontwerp van de gebouwen voor Fontys is het een 
uitdaging om de verschillende instituten, die verschillen in 
identiteit, op elkaar te laten aansluiten en samen te laten 
functioneren. Herman Hertzberger zegt in zijn boek Alle 
scholen (2009) dat alleen een ruimtelijk thema (zoals een 
binnenplein of een gezamenlijke ingang) het geheel bij elkaar 
kan brengen. Hij waarschuwt echter wel dat de bedoelingen 
van de architect in de praktijk nog wel eens over het hoofd 
gezien kunnen worden. Vooral naarmate gebouwen complexer 
worden, hebben ze de neiging om (organisatorisch) uiteen te 
vallen in losse onderdelen. Er moet ook een goede balans 
gevonden zien te worden tussen openheid en eigen identiteit 
van de instituten. Ook waarschuwt Herman Hertzberger de 
architect om zich zo min mogelijk te laten meeslepen door 
onderwijsopvattingen en deze niet leidend te laten zijn voor het 
ontwerp. ‘De architect moet zich niet mengen in de discussie 
over het onderwijsgebouw zelf, maar zorgen voor ruimtelijke 
condities die het leren in algemene zin ten goede komen. Het 
gebouw moet een algemeen kader bieden voor onderwijs 
en leren, maar daarbij nog alle kanten op kunnen en zelfs 
(ruimtelijk) de suggestie bieden om andere wegen in te slaan 
dan die welke in het programma van eisen zijn neergelegd.’

Het Rotterdamse architectenbureau Mecanoo, die onder 

andere de Fontys Sporthogeschool in Eindhoven en de 
bibliotheek van de TU Delft ontwikkelde, benadert het ontwerp 
voor onderwijsgebouwen aan de hand van een aantal 
thema’s, waaronder het thema ‘ontmoeten’, een thema wat 
ook Fontys erg belangrijk vindt. In de ontwerpen van Mecanoo 
staat ontmoeten centraal. Niet alleen buiten op het plein, 
maar ook binnen op het atrium, op de tribune, in de aula, 
in het patio of in het trappenhart van de school. Een rijke 
variëteit aan ontmoetingsplekken maken de school tot een 
thuis voor leerlingen. Veel ontwerpen van Mecanoo hebben 
een centraal hart als belangrijkste ontmoetingsplek. Vanuit dit 
hart zijn lokalen en afdelingen in één oogopslag zichtbaar en 
bereikbaar, treedt daglicht het gebouw binnen en ontmoeten 
leraren en leerlingen elkaar.  

Ook Claus en Kaan Architecten, het bureau dat onder 
andere het Erasmus Onderwijscentrum ontwierp, vindt 
‘ontmoeting’ een zeer belangrijk thema. Om studenten al 
in een vroeg stadium in contact te brengen met collega’s uit 
aanverwante disciplines heeft Claus en Kaan Architecten een 
groot studielandschap gerealiseerd als centrale punt van het 
Onderwijscentrum waarin alle studenten, docenten en staf 
elkaar kunnen ontmoeten. 

Deze ideeën sluiten aan bij de Huisvestingsagenda van Fontys 
(2012). Huisvesting is een middel om gewenst gedrag in 
organisatiecultuur te ondersteunen en stimuleren. Wanneer 
de onderwijsvisie bijvoorbeeld stelt dat docenten en studenten 
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meer kennis moeten uitwisselen dan moet dit mede worden 
gestimuleerd door de huisvesting. De huisvesting kan zo 
worden ingericht dat docenten en studenten elkaar formeel en 
informeel makkelijk kunnen ontmoeten.

Ook duurzaamheid is tegenwoordig een belangrijk thema. 
Het zoeken naar duurzame aspecten bij het ontwerp van 
een onderwijsgebouw is inmiddels een vanzelfsprekendheid. 
Hierbij wordt vooral gesproken over energiegebruik 
en materiaalgebruik. Daarbij moet het gebouw 
toekomstbestendig zijn: flexibiliteit en hergebruik vormen 
belangrijke aspecten. Een flexibel ontwerp groeit mee met de 
ontwikkelingen in het onderwijs en blijft daarmee zijn waarde 
en duurzaamheid behouden. Dit sluit aan bij de gedachte van 
Fontys dat een gebouw moet voorzien in de behoeften van de 
huidige generatie zonder de zorgbehoeften van toekomstige 
generaties in gevaar te brengen. Fontys’ Sporthogeschool is 
hier een belangrijk voorbeeld van. Fontys en de gemeente 
Eindhoven besloten het duurzaamheidsgehalte van het 
gebouw te optimaliseren. Daartoe zijn enkele maatregelen 
genomen, waaronder:
 ▪ CO2-ventilatiesysteem voor de sportzalen, klimhal en 

onderwijslokalen;
 ▪ automatische buitenzonwering oost- en westgevel;
 ▪ zonnecollectorensysteem voor verwarming tapwater;
 ▪ PV-panelen op het hoge dak voor opwekking van 

elektriciteit;
 ▪ mogelijk energie uit biomassacentrale in de buurt.

DE TOEKOMST VAN HET ONDERWIJSGEBOUW 
Over de toekomst van het onderwijsgebouw bestaan veel 
ideeën en theorieën. Het is echter onmogelijk om hier een 
eenduidige visie op te geven omdat sommige ontwikkelingen 
niet te voorspellen zijn. De opkomst van het internet (zoals 
e-learning) en andere technologieën hebben een vlucht 
genomen en dit zal ongetwijfeld grote gevolgen hebben 
voor de ontwikkelingen van het onderwijs(gebouw) hebben. 
Een van de vele visies is die van filosoof en trendteller Ruud 
Veltenaar. Hij spreekt over ‘Flipped classrooms’ waarbij 
studenten niet meer op school zijn maar enkel naar spreekuren 
van docenten gaan of om projecten met anderen te doen. 
Het meeste werk vindt online plaats en virtueel met andere 
studenten (Intermediair. Artikel: Hoe ziet het onderwijs eruit. 
2013 W. Boonstra). Om die reden is het wenselijk dat het 
onderwijsgebouw ook diverse functies kan krijgen wanneer er 
andere opvattingen gaan gelden over het onderwijs.
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III STUDIE
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In de aanloop naar het ontwerp heb ik bezoeken gebracht 
aan een aantal vooraanstaande onderwijsgebouwen, de Vitra 
Campus en de Novartis Campus. Deze referentiegebouwen 
zijn geselecteerd op basis van hun vooruitstrevende 
architectuur, de opzet van de campus en de innovatie op het 
gebied van het kantoor- of studielandschap. In dit hoofdstuk 
geef ik een analyse van de bezochte referenties en de inspiratie 
die ik uit deze gebouwen heb gehaald. Het hoofdstuk wordt 
afgesloten met een conclusie waarin ik de ideeën die ik heb 
opgedaan tijdens mijn bezoeken relateer aan het ontwerp voor 
de technische opleidingen van Fontys.
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De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) ligt aan de rand 
van het stadscentrum van Eindhoven ten noorden van het 
centraal station.

De oprichting van de TU/e (voorheen Technische Hogeschool) 
vond plaats tijdens de wederopbouwperiode van Nederland 
en ontstond vanuit de politieke wens om in het zuiden van het 
land het aantal hoger opgeleiden te laten toenemen. Door de 
aanwezigheid van grote bedrijven zoals Philips en DAF pakte 

afbeelding 1ste van rechts:
begrenzing en uitzicht van 
het hbo-gebied aan en op het 
groene dommeldal

afbeelding 2e van rechts:
de monumentale bomenlaan 
de zaale die de compacte 
universiteitscampus scheidt 
met het hbo-gebied

tecHnIscHe unIversIteIt 
eIndHoven

den dolecH 2, eIndHoven

ARCHITECT: DIVERSEN

ONTWERPJAAR: 1956 - HEDEN
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dit voordelig uit voor Eindhoven. Architect S.J. van Embden 
werd al in de initiatieffase betrokken bij de ontwikkeling van 
de nieuwe hogeschool in Eindhoven. In 1954 startte hij met 
de eerste ontwerpen voor de gebouwen. De locatiekeuze 
voor het Dommeldal (1953) sloot nauw aan op het idee om 
een groene campus te koppelen aan de nabijheid van het 
stadscentrum. De TU/e spreekt dan ook over ‘een innercity 
met outercity kwaliteiten’. In 1957 opende Koningin Juliana 
de Technische Hogeschool officieel. 

Gedurende ruim 30 jaar mocht het bureau van Van Embden 
de veranderingen die de  TU/e (en Technische Hogeschool) 
onderging, ontwikkelen en uitvoeren. 
Het streven was een compacte organisatie te creëren waarin 
ontmoeting en centraliseren centraal kwamen te staan. Het 
contact tussen de verschillende disciplines en het economisch 
gebruik moesten worden gestimuleerd. Vanuit dit oogpunt 
werd ondermeer hoogbouw geïntroduceerd. Een ander 
uitgangspunt was flexibiliteit om verandering en uitbreiding 
mogelijk te maken. Dit alles moest op een zo goedkoop 
mogelijke en verantwoorde bouwwijze worden uitgevoerd.
Gebaseerd op deze uitgangspunten kwam de 
universiteitscampus vanaf 1957 tot stand. 

Tot aan nu kunnen we de bouw van de universiteit opdelen in 
vier bouwperiodes. 
De eerste bouwperiode (1957-1965) laat een sterke 
samenhang zien op het gebied van architectuur. De gebouwen 
die in deze periode zijn ontworpen zijn: Paviljoen, Matrix, 
Gaslab, W-Hal (nu Metaforum), Hoofdgebouw, E-Hoog (nu 
Potentiaal), T-Hoog (nu Vertigo) en het Auditorium. 
Kenmerkend voor deze bouwperiode zijn o.a.:
 ▪ Een industrieel karakter;
 ▪ Een consequent en expressief toegepast maatsysteem;
 ▪ Alzijdigheid, bereikt door de toepassing van; 

skeletconstructies en doorzichtige vliesgevels;
 ▪ Peilmaten die verschillen van het maaiveldnivea: sommige 

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

 ▪ De toepassing van primaire kleuren in gevels, deuren en 
loopbruggen

 ▪ Het loopbruggensysteem op het niveau van de eerste 
verdieping, dat een homogene verbindingsstructuur van de 
collectieve ruimte vormt.

(Masterplan TU/e Science Park, 2012)

In de tweede bouwperiode (1965-1974) werden voornamelijk 
gebouwen voor specifieke gebruikers neergezet. In deze 
periode werden ook middelhoge gebouwen geïntroduceerd. 
Dit in tegenstelling tot de eerste bouwperiode waarin alleen 
lage en hoge bebouwing werd gerealiseerd. Deze periode 
is meer geïnspireerd op de menselijke maat dan op het 
fabrieksgebouw zoals in de eerste bouwperiode. 
Gebouwen die in deze periode gebouwd werden, zijn: 
Sportcentrum, Warmte en Stroming, Cyclotron, Ceres, de 
Bunker, N-laag, laplace – Corona, W-hoog – W-laag. 

Het bureau van Van Embden ontwierp ook de gebouwen in 
de derde bouwperiode (1974-1994). In deze periode werd 
geprobeerd in oostwestelijke richting een tweede centrum te 
creëren door middel van drie langwerpige gebouwen. Dit 
plein kwam niet goed uit de verf en vormt nu een barrière 
naar het groene Dommeldal. Er zijn slechts een beperkt aantal 
stijlkenmerken in de architectuur van de gebouwen terug te 
vinden in de gebouwen: Fontys S1, IPO en Traverse. 

Tot de vierde bouwperiode (1995-2010) was het campusterrein 
rijksbezit. In 1995 droeg de Rijksoverheid het eigendom van 
de campus over aan de universiteit. De universiteit greep dit 
aan om een masterplan te ontwerpen waarin een strategie 
werd uitgestippeld. In dit masterplan werd aangestuurd op 
een verdichte en verstedelijkte zuidzijde van de campus aan 
de Prof. dr. Dorgelolaan. Daarnaast werd er geprobeerd om 
een hart in de compacte campus te vormen. En als laatste 
wilde men meer differentiatie en minder invloed van OD205 
(het bureau van architect Van Embden). Dit leidde tot vrije 
gebouwen met sterk uiteenlopende vormen die werden 
ontworpen door verschillende architecten.
De gebouwen die in deze periode zijn ontworpen of 
gerenoveerd:
Helix, Fontys S2 en S3, Cascade, TNO, Spectrum, Cyclotron, 
Kennispoort, Vertigo

afbeelding linksboven:
luchtfoto van het 
universiteitsterrein tu/e
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afbeelding boven:
Het Hoofdgebouw tu/e, 
eindhoven

HET HOOFDGEBOUW
Gedurende het M3-project heb ik gezamenlijk met 
mijn collega-studenten van het afstudeeratelier ‘Het 
Hoofdgebouw als model’ het Hoofdgebouw geanalyseerd 
op ontstaansgeschiedenis, de huidige staat, het 
toekomstperspectief en de mogelijkheden van dit gebouw. Dit 
gebouw stamt uit de eerste bouwperiode van de TU/e en het 
ontwerp ervan is van de hand van architect S.J. van Embden. 
Een sterke kwaliteit van Van Embden is dat hij de toekomst 
kon inschatten op basis van zijn kennis van architectuur en 
stedenbouw zodat hij een gebouw kon ontwerpen dat ook in 

de toekomst van grote waarde kan zijn.
Dit is voor zijn tijd al een moderne benadering van het begrip 
duurzaamheid. Hij voorzag ook in de behoefte van flexibiliteit 
en dit is in het Hoofdgebouw terug te zien in de hoogbouw. 
Op de oneven vloeren zijn vides geplaatst die, bij vraag naar 
extra oppervlakte, dichtgezet kunnen worden. De renovatie 
van het Hoofdgebouw (project 3) staat gepland voor 2015. 
Het Hoofdgebouw gaat onder meer de opleidingen Industrial 
Design, Innovation Sciences en Technische Bedrijfskunde 
huisvesten. 

InsPIratIe
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afbeelding boven:
metaforum tu/e, eindhoven

HET METAFORUM
Daarnaast is onlangs, project 1, het Metaforum (voorheen 
W-hal) vernieuwd. In het Metaforum zijn onder meer de 
centrale bibliotheek en de mediatheek van de universiteit 
opgenomen. Het hart van het gebouw is tot aan het niveau 
van het loopbruggenstelsel een open ruimte. Dit is gelijk de 
grootste kwaliteit van het gebouw en maakt het voor studenten 
een gewilde locatie om te studeren en elkaar te ontmoeten. 

De kwaliteiten van beide gebouwen, zoals de flexibiliteit van 
het Hoofdgebouw en het open onderwijsaanbod van

het Metaforum, zoals te zien in de mediatheek en bibliotheek, 
hebben voor inspiratie gezorgd voor het ontwerp van de 
gebouwen van de technische opleidingen van Fontys. 
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onderwIJscentrum erasmus 
unIversIteIt

westzeedIJk 361, rotterdam

ARCHITECT: ClAUS EN KAAN ARCHITECTEN
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Openingstijden De Espressobar is geopend van 08.00 tot 16.00 uur. Buiten deze openingstijden
kunt u op het onderwijsplein gebruik maken van automaten voor (fris)dranken en snoep (zie
 plattegrond op pagina 10).

Betaalwijze Betaling in de Espressobar kan door middel van een pinbetaling of met een chipknip.
Bij de automaten kan alleen met chipknip worden betaald. 

Restaurant Restaurant ‘Het Recept’ is vanuit het Onderwijscentrum bereikbaar via de entree van
het Onderwijscentrum (tweede etage). Neem de lift of trap naar de derde etage en loop via de 
Fd-gang naar het restaurant. Vanuit de tweede en derde etage van het Onderwijscentrum is het
restaurant ook bereikbaar via de gangen Ce/Cd. 

Oplaadpunt chipknip 
Oplaadpunten voor uw chipknip zijn te vinden in restaurant ‘Het Recept’ (zie hierboven) of bij de
ABN AMRO op de derde verdieping van het faculteitsgebouw.

9

Fietsenstalling en
parkeren Wytemaweg

Fietsenstalling 
gebouw Rochussenstraat

Hoofdingang
Erasmus MC

’s-Gravendijkwal

Fietsenstalling en 
parkeren Westzeedijk

Trappen en lift naar 
2¨ etage Onderwijs-

centrum (Fe-209)

ó Het rode kader geeft de plaats van het Onderwijscentrum binnen Erasmus MC aan.
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Vanaf de zomer 2012 is het Erasmus MC gestart met colleges 
in het nieuwe Onderwijscentrum.
Hier kunnen studenten van de opleidingen Geneeskunde, 
Gezondheidswetenschappen Verpleegkunde en studenten 
van medisch ondersteunende opleidingen en studenten 
die een research masteropleiding volgen, gebruik maken 
van de onderwijsruimten, zefstudie- en loungeplekken 
en projectruimten. Het is bovendien toegankelijk voor 
medewerkers en bezoekers. 

Het Onderwijscentrum is bereikbaar via de entree op de 
tweede etage. Het centrale punt is het onderwijsplein, een 
ontmoetingsplek voor studenten. Het dak is indrukwekkend 
door de bijna kolomvrije overspanning over het onderwijsplein. 
De rustieke en eenvoudige vormgeving brengt rust in een 
complexe omgeving, waar veel mensen samenkomen. In het 
plafond is akoestiek en een perfecte lichtinval geregeld. Op 
het onderwijsplein bevindt zich de medische bibliotheek met 
een imposante boekenkast met twee kilometer aan boeken 
en tijdschriften. Ook bijzonder is het studielandschap dat op 
het onderwijsplein is gecreëerd. Dit bestaat uit eilanden met 
units in verschillende hoogten, waar gestudeerd en gewerkt 
kan worden, individueel of in groepjes. Sommige units zijn wat 
meer omsloten, zodat men niet gestoord wordt door anderen.
Zowel de wand van de onderwijsruimten en de bibliotheek 
als de gevel aan de zijde van het museumpark is van glas. 
Dat is niet alleen mooi, maar staat ook symbool voor de 
transparantie die het onderwijscentrum wil uitstralen.

De architecten Claus en Kaan hebben een zeer indrukwekkend 
dak geconstrueerd waarbij een grote overspanning zorgt voor 
een open ruimte. Tussen de dakconstructie zijn sculpturale 
driehoekige daklichten aangebracht die een gedistingeerd licht 
de ruimte inbrengen. Daarnaast heeft de ruimte een grote luxe 
uitstraling door het op maat gemaakte onderwijsmeubilair te 
voorzien van wit leer in combinatie met walnoothouten vloeren 
en wanden. Het zorgt voor een rustige onderwijsomgeving wat 
de opstelling van verschillende studeer- en overlegplekken ten 
goede komt. Tenslotte is de toevoeging van een bibliotheek in 
de vorm van één grote boekenkast uniek.

afbeelding linksboven:
Interieur onderwijscentrum 
met zicht op de grote 
boekenkast 

afbeelding linksonder:
Het rode kader is de locatie 
van het onderwijscentrum 

afbeelding rechts:
Interieur onderwijscentrum 
met zicht op de grote 
boekenkast

InsPIratIe



44

afbeelding 1ste van rechts:
begrenzing en uitzicht van 
het hbo-gebied aan en op het 
groene dommeldal

afbeelding 2e van rechts:
de monumentale bomenlaan 
de zaale die de compacte 
universiteitscampus scheidt 
met het hbo-gebied

Het hoofdkantoor van advies- en ingenieursbureau DHV is 
gelegen in een bosrijke omgeving bij Amersfoort. Het is om 
meerdere redenen een bijzonder gebouw. Allereerst omdat 
het gebouw werd samengesteld uit allemaal herkenbare 
kleinere eenheden, zeshoeken, een schoolvoorbeeld van 
structuralisme binnen de architectuur. Daarnaast is het DHV-
kantoor een van de eerste Nederlandse voorbeelden van een 
open kantoorlandschap (ook wel kantoortuin) waarin ruime en 
open vloeren zonder afsluitbare kantoorkamers zorgen voor 
een flexibele inrichting. 

abc-gebouw dHv

laan 1914 35, amersFoort

ARCHITECT: DHV ARCHITECTS, EINDHOVEN

ONTWERPJAAR: 2007-2011
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In 2011 werd het gebouw grondig gerenoveerd. De belangrijkste 
reden was dat de gevel van het complex aan vervanging 
toe was. Daarnaast werd het gebouw klimaattechnisch 
verduurzaamd. Voorafgaand aan deze renovatie werden er 
uitgebreide studies gevoerd door een ontwerpteam van DHV 
architects. Zij besloten om de buitengevels (houten kozijnen 
met dichte borstweringen en fancoil units) te vervangen door 
volglazen gevels met aluminium stijlen en regels. Opwarming 
wordt voorkomen door zongestuurde binnenzonwering en 
een nieuw energiezuiniger ventilatiesysteem. Daarnaast 
werden de daken en overstekken extra geïsoleerd en werd 
een lichter gekleurde dakbedekking toegepast. Tenslotte 
werd de brandpreventie aangescherpt in de vorm van een 
vernieuwende watermist-installatie. (Architectuur in Nederland 
jaarboek 2011/2012, 2012). De ligging van het gebouw is 
bijzonder. Door de grote raampartijen die tijdens de renovatie 
werden aangebracht, staat het gebouw nog directer in contact 
met de bosrijke omgeving. Het zorgt bovendien dat er nog 
meer daglicht binnen kan komen en bovendien wordt de 
uitstoot van CO² beperkt met meer dan 40 procent. 

afbeelding linksboven:
aanzicht van het 
gerenoveerde dHv 
hoofdkantoor
afbeelding linksonder:
Plattegrond kantoor

afbeelding rechts:
detail foto van de hoek van 
de gevel
Foto: Joep rutgers

Het onderscheidende aspect in de metamorfose van het DHV 
hoofdkantoor is dat de ontwerpers erin slaagden om met 
minimale aanpassingen een gedateerd gebouw de uitstraling 
te geven van een sprankelend nieuw gebouw. Dit heeft mede te 
maken met het goed doordachte ontwerp waarin de prachtige 
bosrijke omgeving een hoofdrol speelt. De omgeving, oftewel 
het bos, waarin het gebouw zich bevindt, is volledig één met 
het kantoorlandschap door de transparante gevels. Dit zorgt 
voor een prettige werkomgeving. 
Daarnaast heeft DHV een unieke oplossing bedacht voor de 
brandveiligheidseisen die het Bouwbesluit stelt bij verbouwing/
renovatie. Het oude kantoorlandschap van DHV kenmerkt 
zich door haar openheid waarin hiërarchie geen rol speelt. 
Echter, bij verbouwing zou deze eigenschap niet meer stroken 
met de huidige brandveiligheidseisen. Om die openheid toch 
zoveel mogelijk na te streven, heeft DHV een onzichtbaar 
brandcompartimentering ontwikkeld in de vorm van een 
sprinklerinstallatie. Bij eventuele branduitbraak zorgt de 
sprinklerinstallatie voor een watergordijn die het vuur en rook 
weert ten behoeve van overslag. 

InsPIratIe
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Fontys sPortHogescHool

tHeo koomenlaan 3, eIndHoven

ARCHITECT: MECANOO ARCHITECTEN

ONTWERPJAAR: 2009-2012

De bouw van de Fontys Sporthogeschool op de Genneper 
Parken in Eindhoven was de eerste stap in de transformatie van 
het park naar een sportlandgoed. De drie studierichtingen die 
voorheen gehuisvest waren in Sittard en Tilburg, bevinden zich 
nu op één locatie. Sinds afgelopen schooljaar (2012/2013) 
maken 2000 studenten en docenten dagelijks gebruik van de 
nieuwste sportfaciliteiten die het gebouw huisvest. Bovendien 
liggen bekende topsportfaciliteiten op een steenworp afstand, 

zoals het Pieter van den Hoogenband Zwemstadion, het 
voetbalstadion en het Indoorsportcentrum. 
De Fontys Sporthogeschool is gehuisvest in een gebouw dat 
bijdraagt aan de levendigheid van de  Genneper Parken. De 
verkeersruimtes bevinden zich aan de gevelkant, hierdoor heeft 
het gebouw ook in de avonduren een levendige uitstraling. 
Er is gestreefd naar een maximale verwevenheid van sport en 
onderwijs, vanuit onder andere de entreehal, de studieruimtes, 
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Sportgebouwen zijn vaak gesloten volumes met een sobere 
uitstraling. Echter, bij de huisvesting van de sportopleiding van 
Fontys is deze aanname niet van toepassing. Transparantie 
en zichtbaarheid van het onderwijs zijn hierin sleutelwoorden. 
De buitenzijde heeft een transparante plint met daarboven 
een meer gesloten uitstraling waar de sportfaciliteiten zich 
bevinden. Bijzonder is dat de transparantie van buiten 
doorgetrokken wordt naar binnen. De sport is zichtbaar 
vanuit veel ruimtes zoals de entreehal, het restaurant, de 
verkeersruimtes en zelfs studieruimtes. Variërend van grote 
zichtlocaties tot kleine doorkijken langs gangen en/of studie- 
en vergaderruimtes. Het gebouw mag, zeker op het gebied 
van duurzaamheid, als voorbeeld gezien worden.

afbeelding linksboven:
aanzicht Fontys  
sporthogeschool eindhoven
Foto: www.mecanoo.nl

afbeelding rechts:
doorkijkje interieur 
sporthogeschool 

het restaurant en de verkeersruimtes kun je de sportzalen 
bekijken. De zalen kunnen echter ook afgeschermd worden 
wanneer bijvoorbeeld sportverenigingen gebruik willen maken 
van de zalen. 
De meeste sportaccommodaties bevinden zich op de eerste 
verdieping, doordat deze hoofdzakelijk uit glazen gevels 
bestaat, ontstaat er geen dichte sportdoos, maar een 
transparant geheel die goed aansluit bij het omliggende 
park. De bakstenen daksculptuur, waarin het merendeel 
van de NOC*NSF gecertificeerde sportvoorzieningen is 
ondergebracht, zweeft boven de transparante begane grond. 
Kenmerkend is de 15-meter hoge klimtoren die als een baken 
op de hoek van het gebouw is gezet. 
Midden in het onderwijscentrum bevindt zich een transparante 
sportzaal, hierop zijn sheddaken geplaatst die voor daglicht en 
een gelijkmatige verlichting van de hal zorgen.
Duurzaamheid was een van de kernpunten in het ontwerp van 
het gebouw. De onderwijsruimtes zijn maximaal op het noorden 
gericht. Bovendien hoeft er minimaal gekoeld te worden 
doordat het gebouw aan de zuidkant een overstek heeft. Ook 
voor de afwerking van het gebouw zijn duurzame materialen 
gebruikt, zo werd er bamboe gebruikt bij de afwerking van 
muren en plafonds. PV-cellen werden aangebracht voor de 
aanlevering van elektriciteit. Deze werden geïntegreerd in 
de dakbedekking van de sportzalen. Zonnecollectoren op 
de overige daken verwarmen het water in het gebouw. De 
parkeergarage onder de school is natuurlijk geventileerd.

InsPIratIe
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vItra camPus

cHarles-eames-strasse 2, 
weil am rhein (DuitSlanD)

ARCHITECT: DIVERSEN WAARONDER: SANAA, HERZOG & 
DE MEURON, TADAO ANDO EN ZAHA HADID

ONTWERPJAAR: 1950 - HEDEN
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Vitra is een zeer bekende en gerenommeerde meubelfabrikant 
die zich vooral richt op het ontwerp en de productie van design 
meubels voor gebruik in kantoren, woningen en openbare 
ruimten. Het bedrijf ontwikkelt al meer dan 50 jaar functionele 
en inspirerende concepten en producten. Haar vooruitstrevende 
ontwerpen en onderzoeksactiviteiten in de onderwijssector 
resulteren in innovatieve oplossingen die invloed hebben op 
toekomstgerichte lesmethoden en bovendien een optimaal 
gebruik van het oppervlak mogelijk maken. Nieuwe trends en 
werkvormen, vooral in het volwassenenonderwijs, komen zo 
tot uitdrukking in ruimtes en hun inrichting.

De Vitra Campus bevindt zich in de Duitse plaats Weil am 
Rhein, tegen de grens met Zwitserland en Frankrijk. Het werd 
in 1950 opgericht door Willi en Erika Fehlbaum, zij waren 
destijds de eigenaren van een bedrijf dat zich richtte op 
winkelinrichting, maar ze wilden zich specifiek toeleggen op 
de productie van meubels. Dit deden ze onder de naam Vitra. 
In de loop der jaren is Vitra uitgegroeid tot een internationaal 
en toonaangevend meubelconcern. Bekende Vitra-ontwerpers 
zijn Charles en Ray Eames en George Nelson.

In 1981 werd het productiegebouw verwoest door een brand 
en moest opnieuw opgebouwd worden. Men greep dit aan 
om ook de architectuur van de andere gebouwen opnieuw 
onder de loep te nemen. Dit heeft tot gevolg dat de Vitra 
Campus tot op de dag van vandaag tal van hoogstaande 
architectuurbouwwerken herbergt van ’s werelds meest 
toonaangevende architecten. Een architectuurcriticus schreef 
daarover: „Sinds de oprichting van de Weissenhofsiedlung in 
Stuttgart in 1927 zijn nergens ter wereld meer bouwwerken 
van de allerbeste architecten van het westelijk halfrond ter 
wereld verrezen.“

Ook de plaatsing van het kunstwerk “Balancing Tools” 
(1984) van Claes Oldenburg en Coosje Bruggen gaf aanzet 
voor een nieuwe visie op de architectuur. Bij de bouw ervan 
ontmoetten Rolf Fehlbaum (de oudste zoon van Willi en Erika 
Fehlbaum) de bekende Amerikaanse architect Frank O. 
Gehry elkaar. Dit leidde tot een discussie over een nieuwe 
strategie: verschillende, maar niet willekeurige architectuur 
moesten op de Vitra-campus bij elkaar komen. Vitaliteit en 
uniciteit moesten de onderscheidende factoren worden. Het 
terrein moest een levendige en karakteristieke uitstraling 
krijgen door losse gebouwen te plaatsen met contrasterende 

architectuurstijlen. Om aan dit concept te voldoen werd elk 
gebouw door een andere architect ontworpen. Vitra heeft 
bijna uitsluitend gewerkt met nieuwe opkomende architecten, 
die van Vitra de mogelijkheid kregen om hun eerste project 
in Europa te bouwen. Zo was Vitra’s brandweerkazerne 
het eerste voltooide gebouw van Zaha Hadid, een Iraakse 
architect. Het conferentiepaviljoen van de Japanse architect 
Tadao Ando, dat ook werd gebouwd op het Vitra-terrein, 
was het eerste werk van Ando buiten Japan. Deze architecten 
hebben er veel zorg aan besteed hun bouwwerken harmonisch 
in het omliggende gebied in te passen en ze in de natuur op 
het drielandenpunt te doen opgaan. Vooral dankzij de grote 
dichtheid en de kwaliteit van de hier op een klein oppervlak 
bijeengebrachte bedrijfsgebouwen, is de Vitra Campus 
uitgegroeid tot een trekpleister voor architectuurliefhebbers uit 
de hele wereld.

Vandaag de dag is de Vitra Campus een industrieel complex 
waar meubels worden gemaakt en tentoongesteld. Met haar 
meubels wil Vitra een levendige omgeving creëren, niet alleen 
door de contrasterende verzameling van architectuur en 
meubilair, maar ook door het koppelen van productie, cultuur 
en experimenten. Het resultaat is een stimulerend landschap 
dat aanzet tot interactie tussen werknemer, product, werk 
omgeving, klant en bezoeker.

Een van de thema’s  waar Vitra zich op richt is onderwijs. 
De ruimtes waarin we onderwijs krijgen en geven en hun 
inrichting beïnvloeden ons gevoel, ons humeur en ook ons 
gedrag, vooral wanneer we er veel tijd in doorbrengen. 
Inrichten betekent voor Vitra meer dan gewoon van meubelen 
en accessoires voorzien. Vitra ziet het als haar taak om de 
signalen van meubilair en ruimtes te begrijpen, te verbeteren 
en te sturen. Met dit in het achterhoofd is Vitra ervan overtuigd 
dat leer- en lesruimtes het denken en de creativiteit stimuleren. 
Ruimtes kunnen luidruchtig of rustig ingericht zijn, weelderig 
of discreet, sober of eerder expressief. Wanneer ze mensen 
tot denken motiveren en creativiteit opwekken, zijn ze 
doeltreffend. Goed georganiseerd en ingericht ondersteunen 
ze moderne lesmethoden, bieden ze ergonomische kwaliteit en 
onderscheiden ze zich in zekere mate van andere instellingen.afbeelding linksboven:

buitenplaats vitra campus 
met haar collectie meubels

afbeelding linksonder:
Plattegrond vitra campus
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De visie van Vitra op meubilair en de inrichting van ruimtes is 
voor velen een inspiratie. Vitra omschrijft dit als volgt:

MUlTIFUNCTIONElE RUIMTES EN AUlA’S
Meubilair voor ruimtes die plaats bieden aan een groot aantal 
mensen moet vooral praktisch, handig en stevig zijn. lichte, 
stapelbare stoelen en tafels bieden flexibiliteit. Een eenvoudige 
ruimteverdeling creëert een contrast met het grote aantal 
meubelstukken en helpt zo visuele rust te creëren.

ONTMOETINGSZONES EN INFORMElE COMMUNICATIE
leren is een sociale activiteit die op diverse plekken kan 
plaatsvinden, ook buiten het traditionele klaslokaal. 
Communicatieve ruimtestructuren moeten daarom centraal 
staan. Ontmoetingszones bevorderen toevallige communicatie, 
stimuleren nieuwe ideeën en maken een spontane uitwisseling 
van kennis mogelijk. Om uit te groeien tot een aantrekkelijke 
en veelbezochte plaats, moeten ze aantrekkelijk vormgegeven 
en ingericht zijn.

VERSCHIllENDE ONDERWIJSVORMEN
In het moderne onderwijs wordt kennisoverdracht en 
-verwerking afwisselend aangepakt. Er moet tegenwoordig 
snel gewisseld kunnen worden tussen verschillende manieren 
van lesgeven, zoals van frontaal onderwijs naar individueel of 
groepsonderwijs of naar ontspannen klasdiscussies, e-learning 
of projectwerk. Om hiervoor geschikt te zijn, moeten ruimtes 
en hun inrichting flexibel te gebruiken zijn en deze spontane 
veranderingen toestaan.

SAMENWERKING
Samenwerken bevordert de creativiteit bij het oplossen van 
problemen en helpt verschillende meningen, vaardigheden 
en disciplines te versmelten. Ideaal zijn architectonische 
elementen die voldoende ruimte bieden voor teamwerk maar 
niet vast ingebouwd zijn. Dit laat toe om de ruimte aan de 
veranderende eisen aan te passen, niet alleen met meubelen, 
maar ook met ‘ruimte in de ruimte’-oplossingen.

afbeelding links:
vitra eames chair
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afbeelding rechts:
binnenzijde tadao ando 
paviljoen, vitra campus
Foto: Joep rutgers
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afbeelding 1ste van rechts:
begrenzing en uitzicht van 
het hbo-gebied aan en op het 
groene dommeldal

afbeelding 2e van rechts:
de monumentale bomenlaan 
de zaale die de compacte 
universiteitscampus scheidt 
met het hbo-gebied

afbeelding boven:
Interieur hoofdkantoor vitra
Foto: vitra

InsPIratIe

Vitra heeft op mij een diepe indruk achtergelaten. Het meubilair 
van Vitra is de crème de la crème onder het meubilair. Het 
meubilair is functioneel en heeft daarnaast ook nog eens 
een sublieme vormgeving en is daarmee revolutionair op 
het gebied van inrichting van kantoren, openbare ruimtes 
(luchthavens/ziekenhuizen) en het onderwijs. Het hoofdkantoor 
van Vitra is volledig ingericht volgens het concept van Vitra 
en dus ook het visitekaartje van Vitra. Het unieke van het 
kantoor op de campus en de inrichting is dat niemand van het 
personeel (behalve dienst verkoop) een eigen werkplek heeft. 
Dit heeft als groot voordeel dat het inspiratie op kan leveren. 

Medewerkers spreken collega’s die ze normaliter niet zouden 
spreken wat ideeën en nieuwe inzichten kan opleveren. De 
ruimte is zo ingericht dat er plekken zijn vormgegeven waar 
geconcentreerd gewerkt kan worden en plekken waar men 
in teamverband kan werken. Daarnaast zijn er verschillende 
plekken met vergadermogelijkheden en plekken waar even 
gepauzeerd kan worden. Alles bij elkaar straalt dit een 
aantrekkelijke en dynamische ruimte uit die bovendien, in 
vergelijking met traditionele kantoorinrichtingen, minder 
oppervlakte vraagt en prestatieverhogend is. 
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afbeelding boven:
Interieur hoofdkantoor vitra
Foto: vitra
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afbeelding 1ste van rechts:
begrenzing en uitzicht van 
het hbo-gebied aan en op het 
groene dommeldal

afbeelding 2e van rechts:
de monumentale bomenlaan 
de zaale die de compacte 
universiteitscampus scheidt 
met het hbo-gebied

novartIs InternatIonal ag

Ch-4002, BaSel (ZwitSerlanD)

ARCHITECT: DIVERSEN WAARONDER: DAVID CHIPPERFIElD, 
TADAO ANDO, PETER MäRKlI, SANAA EN FRANK GEHRy

ONTWERPJAAR: 2001 - HEDEN
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Het hoofdkantoor van het farmaceutische bedrijf Novartis 
ligt in de stad Basel op het voormalige chemische 
industriecomplex, ook wel bekend als Saint Johann. De 
Italiaanse architect Vittorio Magnago lampugnani stelde in 
2001 een stedenbouwkundig masterplan op waarin het oude 
industriële complex een transformatie ondergaat naar een 
state-of-the-art centrum voor innovatie, kennis en ontmoeting. 
Het masterplan is gebaseerd op een geometrie die gekenmerkt 
wordt door het orthogonale grid waar de verschillende 
architectonische hoogstandjes zich bevinden. De verwachting 
is dat het masterplan in 2030 voltooid is. 

De oude gebouwen worden sindsdien geleidelijk gesloopt en 
maken plaats voor werken van architecten van wereldklasse 
waaronder Diener & Diener, SANAA, Peter Märkli, David 
Chipperfield en Tadao Ando. 
Elk gebouw heeft zijn eigen uitstraling, maar door de precieze 
plaatsing op het orthogonale grid hebben alle gebouwen 
toch betrekking op het geheel. Enige uitzondering hierop is 
het ontwerp van de Amerikaanse architect Frank O Gehry. De 
expressieve sculpturale vorm is het handelsmerk van Gehry.
Met deze eerste klas architectuur maakt Novartis het zeer 
aantrekkelijk om de meest getalenteerde mensen van de 
wereld op het gebied van farmacie aan te trekken en te binden 
tot het bedrijf. 

afbeelding linksboven:
luchtfoto novartis campus

afbeelding links:
stedenbouwkundig plan van 
vittorio magnago lampugnani

afbeelding rechts:
beeld vanuit een binnenplein
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afbeelding boven:
gevelfragment 
onderszoekslaboratorium 
novartis, architect: david 
Chipperfield

InsPIratIe

Het is uniek om als bedrijf een campus neer te zetten met 
gebouwen van ’s werelds grootste architecten. De state-of-
the-art architectuur samen met het landschap zorgen voor een 
aantrekkelijke campus. De imposante en rijkelijk vormgegeven 
entree sluit aan op de Fabrikstrasse, de hoofdstraat van 
de campus, waar een wisselwerking is gecreëerd tussen 
diverse imponerende onderzoeksgebouwen en pleinen waar 
werknemers en bezoekers elkaar kunnen ontmoeten. De 
pleinen zijn rustig aangekleed met luxe bestrating, kunst, water 

en groen. Parallel aan de hoofdstraat zijn alle gebouwen 
voorzien van een colonnade waardoor je ook tijdens regen 
kunt schuilen en je gebouw kunt betreden. De campus is 
opgebouwd volgens de strenge geometrische regels uit het 
masterplan van Vittorio. Dit zorgt voor een helder beeld en 
een duidelijke structuur van de campus waarbij de diverse 
kenmerken van gebouwen enerzijds contrasteren, maar elkaar 
tegelijkertijd versterken. Dit maakt het een bijzonder prettige 
plek om te werken, maar ook te bezoeken.



57

afbeelding rechtsboven:
onderszoekslaboratorium 
novartis, architect: Peter 
märkli
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In mei 2008 werd het oude faculteitsgebouw van Bouwkunde 
van de Technische Universiteit Delft (TU Delft) door een 
brand verwoest. Daarmee raakte de grootste faculteit van 
de universiteit in één klap haar huisvesting kwijt. Bovendien 
verdween een van de kenmerkende gebouwen van de 
campus. De faculteit betrok daarop een oud, voormalig 
universiteitsgebouw (Rode scheikunde). Dit monumentale 
complex van 32.000 m2, werd rond 1920 ontworpen 
door architect G. van Drecht en was destijds bestemd voor 

afbeelding 1ste van rechts:
begrenzing en uitzicht van 
het hbo-gebied aan en op het 
groene dommeldal

afbeelding 2e van rechts:
de monumentale bomenlaan 
de zaale die de compacte 
universiteitscampus scheidt 
met het hbo-gebied

tecHnIscHe unIversIteIt delFt 
- FaculteIt bouwkunde

JulIanalaan 134, delFt

ARCHITECT (VERBOUWING): DIVERSEN ONDER DE 
NAAM BK CITy FIVE. (BRAAKSMA & ROOS, FOKKEMA & 
PARTNERS, KOSMANN.DEJONG, MVRDV EN OCTATUBE 
INTERNATIONAl)
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de faculteit Scheikunde. Het werd gezien als een lastig en 
weerbarstig gebouw met een doolhofkarakter. Mede daardoor 
was het een ambitieus project, want binnen een jaar moest het 
hele gebouw, inclusief de nieuwbouw van twee serres, gereed 
zijn. Toch zag de faculteit potentie. 
Na de brand werd dit gebouw geheel gerenoveerd en 
uitgebreid tot een oppervlakte van 36.000 m2 en omgedoopt 
tot BK City, waarin BK staat voor Bouwkunde en City het 
hoofddoel van het gebouw benadrukt, namelijk een bruisende 
‘stad’ met diverse publieke functies en samenbindende 
plekken. Het doolhof werd aangepakt en er werd een ‘straat’ 
werd gecreëerd. Daarnaast werden er openingen gemaakt op 
strategische plekken om het gebouw lichter te maken en een 
warmere uitstraling te geven. 
Het ontwerp voor de nieuwbouw en de realisering ervan werd 
gemaakt door een vijftal bureaus en uitvoerend aannemers. 
Maar ook een aantal kunstenaars werd bij het project 
betrokken. 
De belangrijkste ingreep was het terugbrengen van de 
horizontale opzet: oorspronkelijk had het gebouw een 
brede gang die de grote laboratoriumruimtes ontsloot. Deze 
structuur maakte plaats voor een langgerekte openbare 
ontmoetingsplek. De serres die werden aangebouwd sluiten 
goed aan op deze binnenstraat. 
Ondanks de krappe planning, werd het gerenoveerde gebouw 
binnen een jaar opgeleverd en konden de studenten er voor 
het begin van het nieuwe schooljaar gebruik van maken. 

afbeelding linksboven:
grote hal faculteit bouwkunde 
tu delft

afbeelding linksonder:
plattegrond nieuwe 
huisvesting faculteit 
bouwkunde tu delft

afbeelding rechts:
gang entree faculteit 
bouwkunde tu delft

De snelle verhuizing van de faculteit Bouwkunde is zeer 
indrukwekkend te noemen. Wat in eerste instantie een tijdelijke 
oplossing leek, blijkt nu een uitstekende blijvende locatie te 
zijn. Ondanks enkele installatietechnische problemen is het 
een plek geworden waar graag gestudeerd wordt. De oude 
elementen van het voormalig scheikundegebouw zijn in hun 
waarde gelaten. Daarnaast  zijn er nieuwe toevoegingen 
aangebracht. Dit levert een fraai contrast op. Bovendien 
is de nieuwe (open) structuur die werd aangebracht zeer 
overzichtelijk. Naast dat het oude gebouw een fantastische 
uitstraling heeft, is ook de investering in het meubilair (Vitra) 
een factor die bijdraagt aan het succes van de nieuwe locatie 
van de faculteit Bouwkunde.  

InsPIratIe
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De studie naar de verschillende referentieprojecten heeft me 
veel inspiratie gegeven en heeft zodoende een belangrijke 
invloed gehad op het ontwerp voor de gebouwen van de 
technische instituten van Fontys op het TU/e-terrein. De 
verschillende en zeker ook uiteenlopende referentieprojecten 
laten grote raakvlakken met elkaar zien die hieronder 
uiteengezet worden in verschillende thema’s. 

FlEXIBIlITEIT
Het begrip flexibiliteit is telkens een belangrijk thema. Het 
Hoofdgebouw van de TU/e is daarvan een goed voorbeeld. 
Bij het ontwerp van het Hoofdgebouw werd door de architect 
S.J. van Embden al rekening gehouden met toekomstige 
groei en krimp. Hierin is het begrip flexibiliteit gebruikt wat 
we terugzien in het kunnen toevoegen en weglaten van 
vloerdelen. Tegenwoordig wordt flexibiliteit vaker toegepast bij 
de inrichting van gebouwen. Hokjes en wanden worden zoveel 
mogelijk vermeden en er komt plaats voor open ruimtes en 
werk- en studielandschappen. 

OPEN KANTOOR-/STUDIElANDSCHAP
Het ingenieursbureau DHV was al in de jaren 70 uniek 
vanwege de bouw van het hoofdkantoor waarbij een 
open kantoorlandschap werd gerealiseerd. Dit resulteerde 
in een flexibele ruimte wat ook het onderlinge contact 
tussen de werknemers en bezoekers bevorderde. Dit open 
kantoorlandschap sluit naadloos aan op het idee van 
openheid van het toonaangevende meubelconcern Vitra 
wat ook in het onderwijs veelvuldig gebruikt wordt, zoals 
ondermeer te zien op de campus van de TU Delft. Volgens 
Vitra hebben de ruimtes waarin onderwijs wordt gegeven en 
hun inrichting invloed op ons gevoel, ons humeur en ook 
ons gedrag, vooral wanneer we er veel tijd in doorbrengen. 
Voor Vitra betekent het inrichten van ruimtes daarom meer 
dan gewoon van meubelen en accessoires voorzien. Vitra ziet 
het als haar taak om de signalen van objecten en ruimtes te 
begrijpen, te verbeteren en te sturen. Bovendien is Vitra ervan 
overtuigd dat leer- en lesruimtes het denken en de creativiteit 
stimuleren. Ruimtes kunnen luidruchtig of stil ingericht zijn, 

conclusIe

weelderig of discreet, sober of eerder expressief. Wanneer ze 
mensen tot denken motiveren en creativiteit opwekken, zijn ze 
doeltreffend. Goed georganiseerd en ingericht ondersteunen 
ze moderne lesmethoden, bieden ze ergonomische kwaliteit en 
onderscheiden ze zich in zekere mate van andere instellingen.

ZICHTBAARHEID ONDERWIJS (TRANSPARANTIE)
Ingrepen tijdens de verbouwing van het oude 
scheikundegebouw op de campus van de TU Delft zorgden 
voor het transparanter maken van het onderwijs. Dit is goed 
te zien wanneer je het gebouw binnenkomt, er zijn openingen 
en doorzichten gecreëerd die rechtstreeks zicht geven op de 
maquettewerkplaats. Hetgeen zich afspeelt in het gebouw 
wordt inzichtelijk gemaakt voor de bezoeker. Dit geldt ook 
voor het gebouw van de Japanse architect yoshio Taniguchi 
op het terrein van het farmaceutisch concern Novartis, waar 
de laboratoria op de begane grond zichtbaar zijn gemaakt 
door de transparante gevels. En ook bij het nieuwe gebouw 
van de sportopleiding van Fontys in Eindhoven is dit toegepast. 
Bij de Fontys Sporthogeschool is de sport zichtbaar vanuit veel 
ruimtes zoals de entreehal, restaurant, verkeersruimtes en zelfs 
studieruimtes. 

INSPIRERENDE lOCATIE
Het oog wil ook wat. Het is niet alleen belangrijk dat een 
bureau een goed product aflevert of een school/universiteit 
goed onderwijs overbrengt, ook de aantrekkelijkheid van 
de locatie, de architectuur en de inrichting zijn belangrijk. 
Novartis wil de beste onderzoekers aantrekken en binden aan 
het bedrijf. Daarom investeert Novartis veel in aantrekkelijke 
huisvesting. En ook Fontys vindt het belangrijk om haar 
studenten en medewerkers een aantrekkelijke locatie en 
huisvesting te bieden. Dit komt immers ten goede aan hun 
productiviteit en tevredenheid en uiteindelijk ook aan de 
onderwijsresultaten. Daarnaast resulteert dit in een bewezen 
lager ziekteverzuim dan bij minder aantrekkelijke gebouwen. 
In de architectuur bereik je dit door ruimtelijkheid te creëren 
en transparantie. Het huidige Hoofdgebouw laat ook zien wat 
niet wenselijk is, namelijk dichtgeslibde ruimtes en hokken 
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waar weinig daglicht binnenvalt en kronkelige gangen die 
de oriëntatie wegnemen. In het gerenoveerde gebouw van 
de faculteit Bouwkunde in Delft hebben de ontwerpers veel 
transparantie en openheid aangebracht waardoor het al 
direct als veel prettiger ervaren wordt. Daarnaast hebben ze 
de opengebroken ruimtes voorzien van Vitra-meubilair die de 
inrichting aangenaam maakt. Dit komt mede door de fraaie 
vormgeving maar ook door de mogelijkheden die het Vitra-
meubilair geeft. De ruimtes kunnen zowel visueel als akoestisch 
afgescheiden worden door het meubilair te verplaatsen 
waardoor de ruimtelijkheid optimaal blijft. Uiteraard zou dit 
ook met meubilair van andere producenten kunnen.

ONTMOETING
Door openheid, transparantie en een aantrekkelijke en 
inspirerende locatie wordt ontmoeting onderling bevordert. Bij 
alle referentieprojecten die ik heb bezocht, wordt dit thema 
als belangrijk beschouwd en heeft de architectuur daar 
op in gespeeld. Alle ontwerpers, maar ook de gebruikers 
die ik heb gesproken zijn ervan overtuigd dat ontmoeting 
tussen studenten, docenten en andere werknemers ten 
goede komt aan de productiviteit en creativiteit. De centrale 
onderwijsruimte van de Erasmusuniversiteit is een goed 
voorbeeld van een plek waar studenten, docenten en artsen 
bij elkaar komen en samenwerken. Dit geldt uiteraard ook 
voor het gerenoveerde Metaforum op de TU/e waarbij er een 
groot onderwijs-/studielandschap, een mediatheek en een 
bibliotheek is ondergebracht in de kern van het gebouw. En 
ook bij de totstandkoming van de Novartis campus is dit een 
essentieel onderdeel. Novartis geeft hiervan misschien wel het 
beste voorbeeld. Daar is namelijk in elk gebouw een restaurant 
geplaatst met  elk een verschillende keuken (Aziatisch, Indisch, 
Italiaans, Japans, Frans etc.). Dit nodigt de werknemers/
onderzoekers van de gehele campus uit om wisselend gebruik 
te maken van de restaurants waardoor er een grotere kans 
is dat je collega’s van andere afdelingen tegenkomt en leert 
kennen. Eigenlijk werd bij zowel Novartis als bij Vitra verteld 
dat de drempel bij ontmoeting in een restaurant of in een 
relaxte omgeving lager is dan op het kantoor zelf. 
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IV HET ONTWERP 
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lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. 
Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum 
sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, 
nascetur ridiculus mus?

Dit laatste hoofdstuk geeft in beeld en tekst weer hoe het 
ontwerp voor de gebouwen van de technische opleidingen van 
Fontys tot stand is gekomen. Van het allereerste concept tot en 
met de gedetailleerde uitwerking.
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De conceptvorming is een geleidelijk proces geweest, vanaf 
het begin van mijn analyse tot aan de definitieve versie van 
mijn ontwerp. Het concept komt voort uit de gesprekken 
die ik heb gevoerd met Fontys, het bezoek van diverse 
referentieprojecten en de verrichtte studies, zoals beschreven 
in de hoofdstukken 1, 2 en 3. 

Om tot een goed beeld te komen, vormden ook de analyse 
van diverse documenten een belangrijk onderdeel van 
mijn studie. Deze documenten omvatten onder andere het 
Masterplan TU/e Science Park, de TU/e ontwikkelingsvisie en 
diverse documenten van Fontys waaronder Kwaliteitsagenda, 
Huisvestingsagenda 2012-toekomst (2012). 
Het bestemmingsplan biedt veel ruimte voor het ontwerp en 
vormt geen grote uitdaging. Belangrijker in de totstandkoming 
van het concept is echter de vorming van een duidelijk beeld 
van Fontys, de opdrachtgever. Thema’s als ontmoeten, 
transparantie, identiteit en uitdaging zijn belangrijk voor 
Fontys en hebben de hoogste prioriteit om samen gevoegd te 
worden tot één concept. Eisen die gesteld worden vanuit het 
masterplan van de TU/e zijn net zo belangrijk maar secundair 
in mijn beeldvorming.

Het gegeven is een gebied van ongeveer 195x175 meter met 
daarop het gebouw S3 (hierin bevinden zich de opleidingen 
Pabo en Pedagogiek). De oppervlakte van het hbo-gebied 
is in verhouding met het programma en volume bouwmassa 
erg groot. Om de gebouwen niet te laten verdwijnen in het 
gebied heb ik de gebouwen zodanig gepositioneerd dat 

concePt

deze zorgen voor een goede opvulling van de beschikbare 
ruimte. Het idee ontstond al gauw om drie á vier gebouwen te 
plaatsen op het gebied en deze zodanig te positioneren dat zij 
gezamenlijk een binnenruimte vormen. Deze binnenruimte zou 
dan in de vorm van een binnenplein het bindend hart kunnen 
vormen van de technische opleidingen. Een binnenplein 
waar alle gebouwen toegankelijk zijn en waar vandaan alle 
studenten, werknemers en bezoekers de gebouwen kunnen 
betreden. Door het binnenplein onderdeel te laten uitmaken 
van het geheel en er een extra kwaliteit aan te geven zoals 
horeca (terrassen), rustplekken, studeerplekken etc. zou dit de 
ontmoeting tussen studenten, docenten en andere werknemers 
bevorderen. Door het plein te verdiepen ontstaat er een unieke 
plek op de campus. Nergens op het universiteitsterrein is een 
vergelijkbaar verdiept plein aanwezig. Toch sluit het aan op 
de architectonische regels uit het Masterplan TU/e Science 
Park (2012). Het toevoegen van een dergelijke karakteristiek 
zal de identiteit van Fontys versterken en haar krachtig doen 
manifesteren te midden van het universiteitsterrein. 
De centrale locatie sluit goed aan op de kwaliteitswensen die 
Fontys beoogt, namelijk: ‘Een onderwijsomgeving moet voor 
studenten en medewerkers fungeren als ontmoetingsplek en 
inspireren/uitdagen’ (Huisvestingsagenda 2012 - toekomst, 
2012). Dit wordt ook gewaarborgd door de aansluiting van 
de loopbruggen tussen de onderwijsgebouwen van Fontys 
en de universiteitsgebouwen. De locatie van de technische 
opleidingen staat te midden van een inspirerende en 
uitdagende context. 
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afbeelding linksboven:
stap 1

afbeelding rechtsboven
stap 2

Stap 1

Het huidige hbo-gebied met daarop het S3 gebouw van 
Fontys. 

Stap 2

Toevoeging van meerdere bouwvolumes die noord-zuid 
georiënteerd zijn. De bouwvolumes steken boven maaiveld uit 
en krijgen een architectonische uitstraling volgens de wensen 
uit het masterplan TU/e Science Park (2012). Daarnaast 
zijn de bouwvolumes dusdanig gepositioneerd dat zij een 
binnenruimte vormen.
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concePt

Stap 3

De binnenruimte tussen de nieuwe bouwvolumes wordt 
verdiept. Dit is uniek voor het universiteitsterrein en kan een 
belangrijk onderdeel zijn in de identiteitsvorming van Fontys 
op het universiteitsterrein.

Stap 4

De verdiepte ruimte wordt toegankelijk gemaakt door grote 
trappartijen en wordt omarmd door een grote betonnen 
colonnade die onder de gebouwen doorloopt. Hierdoor 
wordt de eenheid onderling vergroot en toont Fontys, met 
haar ensemble, een krachtig kader op het universiteitsterrein. 
Twee trappen richting de universiteit worden grootser 
uitgevoerd door grotere traptredes en accentueert hiermee de 
hoofdentree.

afbeelding linksboven:
stap 3

afbeelding rechtsboven
stap 4
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afbeelding:
stap 5

Stap 5

De verbinding met de overige universiteitsgebouwen wordt 
versterkt door de koppeling met het loopbruggenstelsel 
van de universiteit. Met deze verwevenheid ontstaat er een 
gebouwensemble die aansluit en opgenomen wordt in haar 
context en waarbij een unieke identiteit gewaarborgd blijft. 
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Om aan te sluiten op het Masterplan TU/e Science Park 
(2012) dienen de gebouwen rechthoekig van vorm te zijn 
en is een verspringing in de rooilijn een vereiste. Met deze 
eerste input kom ik schetsmatig tot de conclusie dat de vier 
gebouwen (inclusief het huidige gebouw S3) het beste tot 
hun recht komen door samen visueel een binnenterrein te 
markeren. Met in het achterhoofd het gegeven dat Fontys een 
eigen gezicht wil hebben op het universiteitsterrein en vanaf het 
universiteitsterrein zichtbaar wenst te zijn, is het aanbrengen 
van één hoogteaccent een voor de hand liggende keuze. Met 
behulp van een maquette (schaal 1:1000) heb ik verschillende 
alternatieven bekeken/geanalyseerd waarbij mijn uiteindelijke  
keuze gemotiveerd wordt door compositie, positie ten opzichte 
van de zon, gebouwvolume/gebouwhoogte en de aansluiting 
ten opzichte van de omliggende bebouwing.

MOTIVATIE STEDENBOUWKUNDIG ONTWERP
De positionering van de gebouwen, zie afbeelding hierboven, 
laat een compositie zien waarin het hbo-gebied goed 
opgevuld wordt. Dit is bereikt door de bebouwing goed te 
verspreiden over het gehele gebied wat een juiste balans laat 
zien tussen gebouwen en binnenruimte. Daarnaast vormen de 
gebouwen visueel een binnenterrein dat kan dienen als plein. 
Het oppervlak is van een menselijke schaal, niet te groot en 
niet te klein. In het concept worden drie nieuwe gebouwen 
geplaatst, waarvan twee onderwijsgebouwen en één 
algemeen gebouw. De twee onderwijsgebouwen huisvesten 

ieder twee verschillende technische opleidingen. Het ene 
onderwijsgebouw is een hoogbouw en is het meest oostelijk 
georiënteerd. Hierdoor is deze het best zichtbaar vanaf de 
rondweg en vanaf de ontsluitingen van het TU/e-terrein. 
De schaduw valt richting de straatzijde, daardoor heeft het 
binnenplein hier geen last van. Het andere onderwijsgebouw 
is een langer en lager gebouw van vijf verdiepingen. Daar 
tussenin komt een algemeen gebouw met algemene ruimtes 
zoals een mediatheek, kantine, auditorium en eventueel 
het college van bestuur. Dit algemene gebouw is er voor 
alle studierichtingen en dient er ook voor om ontmoeting te 
bevorderen en kennisoverdracht onderling te stimuleren. 
In het vroege ontwerpstadium is te zien dat het visuele 
binnenplein gedeeltelijk wordt verdiept. Het idee achter dit 
verdiepte plein is dat het de identiteit van Fontys versterkt. 
Echter in de loop van het ontwerpproces kwam ik tot de 
conclusie dat het overtuigender en sterker is om het volledige 
plein te verdiepen en aan te laten te sluiten op de vier 
gebouwen. Dit creëert een eenheid waardoor het geen vier 
losstaande gebouwen zijn, maar zich tezamen manifesteren 
als een ensemble. Hierdoor zou Fontys zich veel krachtiger 
kunnen profileren op het universiteitsterrein. 

stedenbouwkundIg ontwerP 
en analyse

afbeelding rechts:
schetsmatig 
stedenbouwkundig ontwerp

afbeelding links:
vroege schets over 
de  positionering van 
de gebouwen en de 
onderscheidende werking van 
het geheel



afbeelding:
Foto’s stedenbouwkundige 
maquette
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Tijdens de studiefase sprak ik met dhr. ir. Dick Bouman van 
HEVO adviseurs. Dit bureau adviseert onderwijsinstellingen 
over het vormen van hun programma’s van eisen. De heer 
Bouman vertelde me dat als een architect enkel op de 
kosten wil letten, hij een gebouw dient te ontwerpen dat een 
programma huisvest met de minimale hoeveel aan m² en 
m³. Dit bereikt hij door te werken met standaard bouwmaten 
(factor 0,30 cm) en de oppervlakte aan verkeersruimte zo laag 
mogelijk te houden. Op de rechterpagina zie je een aantal 
standaard indelingen waarbij de verkeersruimtes zo beperkt 
mogelijk zijn en toch alle ruimtes bereikbaar zijn. 

Een verkeersruimte wordt dan ook slechts gebruikt als middel 
van a naar b. Echter, na de verrichte studie en het bezoek aan 
de Vitra Campus ben ik van mening dat er veel beter omgegaan 
kan worden met deze, ietwat ondergeschikte, ruimte. Vitra stelt 
dat ontmoetingzones toevallige communicatie bevorderen, ze 
stimuleren nieuwe ideeën en maken een spontane uitwisseling 
van kennis mogelijk. Om uit te groeien tot een aantrekkelijke 
en veelbezochte plaats, moeten ze aantrekkelijk vormgegeven 
en ingericht zijn.

Dit besef heeft invloed gehad op het ontwerp. Het zorgde 

ProgrammatIscHe 
ontwIkkelIng

ervoor dat ik het gebouw breder heb gemaakt dan 
gebruikelijk. In traditionele schoolgebouwen zie je in het 
midden van het gebouw een gang van 2 á 3 meter breed en 
aan weerszijden leslokalen van ieder 7 meter. Deze gebouwen 
variëren van tussen de 15 tot 18 meter breedte. In mijn 
ontwerp ben ik uitgegaan van het traditionele concept maar 
heb ik een toegevoegde waarde gegeven aan de gang door 
deze te verbreden waardoor het mogelijk wordt om daar een 
aantrekkelijke ruimte van te maken. Kortom, het is een ruimte 
die meer is dan een verkeersrouting. Een ruimte gecombineerd 
met flexplekken, studeerhokken, leuke zitjes, vides. Die naast 
de mogelijkheid om extra daglicht dieper het gebouw in te 
krijgen, ook verticale ruimtelijkheid en verbondenheid met 
niveaus hoger en lager mogelijk te maakt. En daarnaast ook 
het verticale transport laat plaatsvinden in het hart van het 
gebouw waarbij dus de grootste kwaliteit van het gebouw (aan 
de gevelzijde) gebruikt kan worden voor lesruimte/kantoren 
e.d. De traditionele gang krijgt op deze wijze een enorme 
multifunctionaliteit waarbij levendigheid ontstaat zodat 
toevallige communicatie wordt bevorderd. Naast dat dit een 
mooier en interessanter gebouw oplevert, zal het uiteindelijk 
de kwaliteit van het onderwijs ten goede komen.
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afbeelding:
traditionele plattegronden van 
onderwijsgebouwen
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VOETGANGERS
De hoofdentree is zuidelijk op het hbo-gebied gelegen en 
sluit aan op de monumentale bomenlaan de Zaale. Dit heeft 
te maken met de grootste toestroom van studenten uit deze 
richting en de directe verbinding met de universiteit. Secundaire 
entrees zijn geplaatst aan de noordzijde die een connectie 
heeft met het groene Dommeldal en aan de oostzijde. Vanuit 
de trap kan de voetganger een keuze maken om zijn route te 
vervolgen via de colonnade of via het openbare binnenplein 
en vervolgens het gebouw te betreden. 

FIETSERS
Fietsers kunnen parallel aan de hoofdentree, via een 
hellingbaan, rechtstreeks de fietsenkelder ingaan. Twee 
fietsenkelders bevinden zich in de gebouwen langbouw en 
hoogbouw. Vanuit deze fietsenkelders kan men direct het 
gebouw binnengaan of men kan ervoor kiezen om de weg 
te vervolgen via de colonnade. Voor fietsers die vanaf het 
sportcentrum/Dommeldal komen is er een derde fietsenkelder 
plaatst aan de noordzijde. Deze fietsenkelder grenst aan de 
colonnade van het binnenplein. Van daaruit is de mogelijkheid 
om via de colonnades de gewenste gebouwen te betreden of 

via een rechtstreekse trap naar boven te gaan waar je op 
het terras van het restaurant uitkomt. Van daaruit is er een 
directe toegang naar het bestaande gebouw S3 waarin de 
opleidingen Pabo en Pedagogiek gehuisvest zijn.

AUTOMOBIlISTEN
Studenten, werknemers en of bezoekers die gebruik maken van 
de auto kunnen hun auto parkeren in de daarvoor bestemde 
parkeergarage. Van daaruit kan men via de loopbrug van 
de universiteit direct het aangrenzende gebouw van Fontys 
(langbouw) betreden en van daaruit eventueel naar de overige 
gebouwen (zoals het algemeen gebouw, hoogbouw en Fontys 
S3) via het loopbruggennetwerk. 

MINDERVAlIDEN
Omdat het binnenplein ruim 5,5 meter verdiept ligt, is een 
hellingbaan voor rolstoelers een grote ingreep. Een veel 
betere oplossing is de plaatsing van een lift aan de noordzijde 
van het hbo-gebied. Rolstoelers kunnen daar worden afgezet 
door hun taxi en van daaruit kan de lift genomen worden. 
Deze lift komt uit in de colonnade waar de rolstoeler droog de 
gewenste gebouwen kan betreden.

routIng en ontsluItIng
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afbeelding:
routing keldervloer

voetgangers
Fietsers
automobilisten
minder validen
liften
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afbeelding links:
routing begane grond

voetgangers
Fietsers
automobilisten
minder validen
liften
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afbeelding rechts:
routing verdieping

voetgangers
Fietsers
automobilisten
minder validen
liften
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afbeelding boven:
Isometrie programmaverdeling

kelder

engineering 
entree (receptie, hal, zitplekken)
Koffiebar/patio

tnw (technische natuurwetenschappen)
liften
trappenhuis/vluchtroute
Installatieruimte/schachten
toiletten

Fietsenstalling
mediatheek
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afbeelding:
kelder
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afbeelding:
kelder langbouw

kelder
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afbeelding links:
kelder algemeen gebouw
afbeelding rechts:
kelder grond hoogbouw



80

begane grond

engineering 
entree (receptie, hal, zitplekken)
Koffiebar/patio

tnw (technische natuurwetenschappen)
tnw (docenten werkplekken)

liften
Flexplekken/vergaderruimtes
routing

trappenhuis/vluchtroute
Installatieruimte/schachten
toiletten

kantine
mediatheek

afbeelding boven:
isometrie programmaverdeling 
begane grond

afbeelding rechts:
plattegrond begane grond 
hbo-gebied
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afbeelding:
begane grond langbouw

begane grond
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afbeelding links:
begane grond algemeen 
gebouw
afbeelding rechts:
begane grond hoogbouw
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verdIePIng 1

keuken

engineering 

entree (receptie, hal, zitplekken)

engineering (docenten werkplekken)

Koffiebar/patio

tnw (technische natuurwetenschappen)
tnw (docenten werkplekken)

liften
routing

trappenhuis/vluchtroute
Installatieruimte/schachten
toiletten

kantine
Flexplekken/vergaderruimtes

afbeelding boven:
isometrie programmaverdeling 
verdieping 1

afbeelding rechts:
plattegrond verdieping 1 
hbo-gebied
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afbeelding:
verdieping 1 langbouw

verdIePIng 1
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afbeelding links:
verdieping 1 algemeen 
gebouw
afbeelding rechts:
verdieping 1 hoogbouw
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verdIePIng 2

college van bestuur

engineering 

Bmt (bedrijfsmanagement & techniek 

auditorium

engineering (docenten werkplekken)

Bmt (docenten werkplekken)

Koffiebar/patio

tnw (technische natuurwetenschappen)
tnw (docenten werkplekken)

liften
routing

trappenhuis/vluchtroute
Installatieruimte/schachten
toiletten

kantine
Flexplekken/vergaderruimtes

afbeelding boven:
isometrie programmaverdeling 
verdieping 2

afbeelding rechts:
plattegrond verdieping 2
hbo-gebied
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afbeelding:
verdieping 2 langbouw

verdIePIng 2
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afbeelding links:
verdieping 2 algemeen 
gebouw
afbeelding rechts:
verdieping 2 hoogbouw
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verdIePIng 3

Bmt (bedrijfsmanagement & techniek 
Bmt (docenten werkplekken)

Koffiebar/patio

tnw (technische natuurwetenschappen)
tnw (docenten werkplekken)

liften
routing

trappenhuis/vluchtroute
Installatieruimte/schachten
toiletten

Flexplekken/vergaderruimtes

afbeelding boven:
isometrie programmaverdeling 
verdieping 3

afbeelding rechts:
plattegrond verdieping 3
hbo-gebied
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afbeelding:
verdieping 3 langbouw

verdIePIng 3
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afbeelding links:
dak algemeen gebouw
afbeelding rechts:
verdieping 3 hoogbouw
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verdIePIng 4

kopie

Ict
iCt (docenten werkplekken)

liften
routing

trappenhuis/vluchtroute
Installatieruimte/schachten
toiletten

Flexplekken/vergaderruimtes

afbeelding boven:
isometrie programmaverdeling 
verdieping 4

afbeelding rechts:
plattegrond verdieping 4
hbo-gebied
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afbeelding:
dak langbouw

verdIePIng 4
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afbeelding rechts:
verdieping 4 hoogbouw
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In het ontwerp van de technische opleidingen van Fontys 
is er sprake van een tweedeling. Enerzijds is er het volume 
boven maaiveld en anderzijds het volume beneden maaiveld. 
Het volume boven maaiveld sluit aan op de wensen vanuit 
het masterplan van de TU/e. Hierin wordt gezegd dat de 
architectuur zich dient te verhouden tot hetgeen wat al 
aanwezig is. De wens is dat de architectuur op een eigentijdse 
manier aansluit op de eerste twee bouwfases. Dit om de TU/e, 
dadelijk Science Park genoemd, te laten manifesteren als een 
geheel. Dit betekent dat de uitstraling van het gebouw de eisen 
uit het masterplan nastreeft, welke zijn:
 ▪ Doorzichtige vliesgevels met een high-tech uitstraling;
 ▪ State-of-the-art techniek ten dienste van duurzaamheid 

(uithangbord voor de aanwezige expertise op de campus);

 ▪ Uniform gevelbeeld en een expressief toegepast 
maatsysteem;

 ▪ Tektonische articulatie van de aansluiting op het maaiveld;
 ▪ Verbijzondering van het interieur en exterieur op 

loopbruggenniveau;
 ▪ Ondersteunend primair kleurgebruik.

Daarnaast is er het volume beneden maaiveld. Aan dit volume 
worden geen specifieke regels gesteld door de TU/e. Hierin 
is dus meer vrijheid om er in mindere mate een typisch TU/e-
gebouw van te maken en dus des te meer een Fontys-gebouw.  

arcHItectonIscH ontwerP
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afbeelding boven:
overzicht vanuit het 
binnenplein de gebouwen 
links: Hoogbouw, midden: 
algemeen gebouw en rechts: 
langbouw (doorsnede)
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afbeelding links:
gevel Peter märkli op novartis

afbeelding rechts:
gevelontwerp Fontys

Het ontwerp voor de gevel is ontstaan vanuit het stramien 
van de plattegrond. De constructie van de kolommen is 
hierin maatgevend. De plattegronden zijn opgebouwd uit drie 
beuken waarvan de buitenste twee beuken op een stramien 
van 7,2 meter staan en de middelste beuk op een hart-op-
hart-afstand van 9,6 meter. 
Hieruit volgt een moduulmaat van factor 1,2 meter. Dit 
resulteert in zes raamvlakken per kolom. Aan de zijde van 
het binnenplein stopt de gevel ter hoogte van het maaiveld 
en gaat het over in een colonnade uitgevoerd in beton. De 
gevel achter de betonnen colonnade is verdeeld over drie 

raamvlakken van ieder 2,4 meter breed. Deze verhouding is 
geïnspireerd op het gebouw van Peter Märkli op de Novartis 
campus. Waar in het ontwerp voor Fontys de raamverdeling 
beneden maaiveld driedelig is en boven maaiveld zesdelig, 
is het bij het gebouw van Peter Märkli achter de colonnade 
tweedelig en daarboven vierdelig. Dit is de reden waarom 
ik niet gekozen heb voor een verdeling van vijf (oneven) 
raamvlakken. Dat zou betekenen dat de belijning van de stijlen 
niet goed aansluit op de gevelverdeling beneden maaiveld, 
achter de colonnade.

gevels en rItmIek
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afbeelding rechtsboven:
westgevel Hoogbouw

afbeelding rechtsonder:
analyse geleding secundaire gevelbelijning (horizontaal)

primair gevelbelijning (verticaal)
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afbeelding links:
Hoekdetail seagram building 
architect: mies van der rohe

Het creëren van een goede hoek voor een gebouw vormt voor 
architecten vaak een uitdaging. Het is een ingewikkeld detail 
in het ontwerp van een gebouw. Dat komt doordat er op deze 
plek twee gevels samen komen. De meeste architecten streven 
naar een gevel die niet afwijkt in haar structuur en ritmiek. 
Echter, bij de hoek wordt dit streven naar perfectie (niet afwijken 
van de gevelritmiek) erg moeilijk. Een vaak voorkomende 
oplossing is het aanbrengen van een passtuk. De detaillering 
van de hoek in het ontwerp van Fontys is geïnspireerd op het 
hoekdetail van de Seagram Building die door de beroemde 
architect Mies van der Rohe werd ontworpen. Van der Rohe 
heeft met dit detail een unieke en perfecte oplossing bedacht 
door de afwerking van de hoek naar achteren te laten vallen, 
zie afbeelding. Optisch blijft hierdoor de structuur en ritmiek 
van de gevel aan de buitenzijde onaangetast. 
Voor het ontwerp voor Fontys zijn er verschillende 
mogelijkheden uitgezocht. De hoekoplossing gebaseerd op 
de het ontwerp door Van der Rohe is de fraaiste oplossing 
waarbij de structuur en ritmiek onaangetast blijven. Daarnaast 
sluit deze hoek goed aan op de colonnade en het maaiveld.

HoekoPlossIng
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afbeelding rechts:
voorzijde seagram building
architect: mies van der rohe
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afbeelding boven:
Plattegrond begane grond
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afbeelding links:
Hoekoplossing van het 
ontwerp voor Fontys

afbeelding rechts:
Hoekoplossing met op de 
hoek een passtuk. Hier is niet 
voor gekozen
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Het Masterplan TU/e Science Park (2012) schrijft een 
bijzondere aansluiting van het maaiveld met de entree voor. 
Volgens de stedenbouwkundige regels dient de entree van 
het gebouw opgetild, verdiept of op kolommen te liggen ten 
aanzien van het maaiveld. In het ontwerp voor Fontys liggen 
de entrees van de gebouwen verdiept en zijn deze gericht op 
het binnenplein, zie afbeelding rechts. Dit maakt het voor 
Fontys een unieke plek, in vergelijking met de rest van het 
universiteitsterrein. 

Het binnenplein kan worden betreden door grote trappen 
die gepositioneerd zijn ter hoogte van de openingen tussen 
de gebouwen in. Het binnenplein is ruim 6 meter verdiept 
en grenst aan alle gebouwen. De zijdes van de gebouwen 
gericht op het binnenplein zijn voorzien van een monumentale 
colonnade waaronder droog gelopen kan worden. Deze 
colonnade heeft een bijzondere uitstraling en geeft het 
binnenplein een extra dimensie. Door haar uniekheid kan 
het binnenplein zich spiegelen met de identiteit die Fontys 
graag terugziet in het ontwerp. Het terrein wordt een soort van 
‘thuishaven’ wat vertrouwd is en waar men zich prettig voelt. 

arcHItectonIscHe 
aansluItIng gebouw/maaIveld
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afbeelding:
doorsnede aa van de 
langbouw. 
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Het motto van Fontys is: ‘Groei door aandacht en uitdaging 
voor onze studenten en medewerkers’.
Door haar technische opleidingen dicht bij de universiteit 
te vestigen, worden studenten voortdurend geprikkeld en 
gemotiveerd om het beste uit zichzelf te halen. Bovendien 
bevordert het de doorstroom naar masteropleidingen. Om deze 
verbinding met de universiteit te versterken is de hoofdentree 
van Fontys gericht naar de compacte universiteitscampus. De 
hoofdentree, een ruime trap met een flauwe helling, komt uit 
in het hart van de mini-campus van Fontys, ‘het binnenplein’. 
Van hieruit zijn alle gebouwen bereikbaar. Een colonnade, 
in de vorm van een U, verbindt de gebouwen onderling. 
Behalve dat de colonnade het mogelijk maakt om droog van 
gebouw A naar gebouw B te lopen, vormt deze colonnade 
tevens een verbinding van de gebouwen onderling en 
manifesteert het zich als één ensemble. Alleen het algemeen 
gebouw wordt niet middels een colonnade verbonden met 
de aangrenzende gebouwen (hoogbouw en langbouw). 
Hier is bewust voor gekozen vanwege de openheid richting 
de compacte universiteitscampus. Echter, ter hoogte van 
de eerste verdieping, is het algemene gebouw door middel 
van een kolomvrije loopbrug verbonden met de langbouw 
en hoogbouw. Dit creëert de impressie van een poortentree 
richting de universiteit en vice versa richting de Fontys.
De loopbrug, kenmerkend voor de universiteitscampus, 

verbindt de eigen gebouwen van Fontys, maar zorgt ook voor 
een connectie met de gebouwen van de universiteit. 

Vanaf de universiteitscampus zijn de gebouwen van Fontys 
bereikbaar via de westelijke zijde (Traverse en parkeergarage) 
of via de zuidelijke zijde (Natuurkundegebouw/Spectrum).  
Een goede binnenkomst vanuit de loopbrug in het gebouw is 
essentieel, de receptie/entree is vaak geplaatst in de buurt van 
de ontsluiting van een loopbrug. In het ontwerp voor Fontys 
zijn de entrees/recepties geplaatst in de kelder. Er is zelfs nog 
een verdieping tussen de entree en het loopbrugniveau. In 
het ontwerp is hier rekening mee gehouden door ruimtelijke 
openheid te creëren in de vorm van vides en atria. Ter 
illustratie: de bezoekers die vanaf de parkeergarage via de 
loopbrug richting de langbouw lopen, komen in een ruimte 
die in verbinding staat met de entree die twee lagen dieper ligt. 
Deze verbinding wordt bewerkstelligt door een grote vide. Een 
rechtstreekse trap biedt een snelle route aan. 

Daarnaast is het ontwerp voor Fontys kenmerkend door haar 
vele vides en atria, die een ruimtelijke verbinding maakt met 
bovenliggende en/of onderliggende vloeren. Naast dat het 
een ruimtelijke kwaliteit oplevert en het extra daglicht het 
gebouw binnenlaat, zorgt het ook voor meer eenheid van het 
gebouw aan de binnenzijde.  

verbIndIng
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afbeelding rechts:
analyse ruimtelijke verbinding 
van de 1ste verdieping 

verbinding van het loopbruggen-netwerk
verbinding door vides en atria
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afbeelding:
vakwerkligger Hybrid building 
architect: steven Holl
Foto: Iwan baan 

VAKWERKlIGGER
Voor de grote overspanning, bijna 45 meter, is een constructieve 
oplossing bedacht in de vorm van een vakwerkligger. Samen 
met Joep Rutgers (student Architectuur en Constructief 
Ontwerp) is een berekening gemaakt voor het bepalen van 
de haalbaarheid en de dimensies van de vakwerkligger. Deze 
berekeningen zijn gemaakt op basis van: stijfheid, winddruk 
en permanente en veranderlijke belasting. Als inspiratie is het 
werk van Steven Holl, Hybrid Building, gebruikt. 

De vakwerkligger heeft aan de onderzijde en aan de 
bovenzijde een stalen ligger, IPE 400. Deze IPE-liggers zijn, 
om de drie gevelstijlen op het hart, onderling gekoppeld aan 
stalen kolommen HE 140-A. Om doorbuiging te voorkomen 
zijn er trekstangen, massief rond 6 cm,  toegevoegd die de 
stalen kolommen met elkaar verbinden. De vakwerkliggers zijn 
onderling met elkaar verbonden door middel van een houten 
balklaag. Ter plaatse van het gebouw zijn de vakwerkliggers 
gekoppeld aan een randbalk, IPE 500, die de krachten 
overdraagt aan de kolommen en vervolgens de fundering. 
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afbeelding:
ontwerp vakwerkligger tussen 
de langbouw en het algemeen 
gebouw
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Om problemen in een later stadium te voorkomen is er 
tijdens het ontwerpproces veel nagedacht over de werking 
van installaties op het gebied van ventilatie, koeling en 
verwarming. Omdat het ontwerp een onderwijsgebouw betreft, 
betekent dit dat er extra rekening gehouden dient te worden 
met een hogere intensiteit van mensen per oppervlak. Denk 
hierbij aan collegezalen, leslokalen en andere gezamenlijke 
ruimtes. Het ventileren van zulke ruimtes, in vol gebruik, zal 
hoogstwaarschijnlijk niet haalbaar zijn met slechts natuurlijke 
ventilatie. Er zullen in dergelijke gevallen extra ingrepen nodig 
zijn in de vorm van installaties die zorgen voor extra ventilatie 
en/of verwarming of koeling. 

ZONWERING
Vanwege de transparante gevels is een zonwering zeer 
wenselijk. In de gevel is daarom een buitenzonwering 
opgenomen die de warmte in grote mate weert. 

VERWARMING/KOElING
De rechthoekige gebouwvorm en het stramien waar de 
constructie op staat leent zich goed voor een breedplaatvloer 
of een Bubbledeckvloer. In het ontwerp is gekozen voor een 
Bubbledeckvloer in combinatie met betonkernactivering. 
Bubbledeckvloeren zijn voorzien van kunststof bollen die 
in de vloer zijn verwerkt waardoor het eigen gewicht 30-
35% minder is in vergelijking met een breedplaatvloer. De 
betonkernactivering is de hoofdverwarming en -koeling. 
Het voordeel van betonkernactivering is dat het een heel 
gematigde temperatuur overgeeft, waardoor het systeem 
pieken in behoefte aan warmte en koelte dempt. Die 
gematigdheid is ook een nadeel: het systeem is te traag om 
snel te reageren op wisselende temperaturen. Daarom wordt 
het systeem gecombineerd met een convectorput aan de 
gevelzijde en luchtkoeling vanuit het plafond. 

De ruimtes in het gebouw zijn voorzien van een verlaagd 
plafond. Dit verlaagde plafond is van het type luxalon BKA 
acoustic+ van fabrikant Hunter Douglas. Naast de fraaie 
en strakke vormgeving is dit verlaagde plafond uiterst 
geschikt voor toepassing van betonkernactivering. Het 40% 
geperforeerde plafond biedt voldoende opening voor de 
doorlaat van de koeling. 

In het ontwerp is voldoende rekeningen gehouden met de 
hoogte voor installatiekanalen/-schachten tussen de vloer 

en het verlaagde plafond. Bij de langbouw en het algemene 
gebouw zijn de schachten geplaatst in de middenbeuk van 
de plattegrond. In de hoogbouw zijn de schachten ter plaatse 
van de liften gepositioneerd. Allen zijn op strategische 
plekken geplaatst waar vanuit een gelijke verdeling over de 
plattegrondvloer kan plaatsvinden. 

VENTIlATIE
Natuurlijke ventilatie komt via een gleuf in de gevel en 
vervolgens door de convectorput het gebouw binnen. In de 
winterperiode kan de convectorput de koude lucht opwarmen. 
Omdat onderwijsgebouwen vaak ruimtes (leslokalen, 
collegezalen) hebben met een grote intensiteit mensen, is 
extra ventilatie nodig. In het ontwerp is een co²-gestuurd 
mechanisch ventilatiesysteem geïntegreerd zodat er bij een 
grote intensiteit mensen extra ventilatie kan plaatsvinden. 
De atriums, die naast een ruimtelijke kwaliteit ook zorgen voor 
extra daglicht en interactie tussen verschillende lagen, kunnen 
ook positief gebruikt worden voor de natuurlijke afvoer van 
opgewarmde vuile lucht. Daarnaast is er afzuiging via kanalen 
opgenomen in het verlaagde plafond die via de schachten de 
luchtbehandelingskasten met warmteterugwinning op het dak 
kan bereiken. 

InstallatIes
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afbeelding:
Installatieprincipe ter plaatse 
van een vloerdeel van de 
langbouw

natuurlijke ventilatie

bijverwarming via convector
verwarming via 
betonkernactivering

koeling via 
betonkernactivering

open studielandschapatrium

afvoer ventilatie via atrium 
naar de lichtstraten

toe- en afvoer ventilatie via 
kanalen via de schachten

afvoer mechanische 
ventilatie

toevoer mechanische 
ventilatie
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detaIls

detail 1:
verticaal detail van de 
aansluiting gevel met dak
gebouw: langbouw
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detail 2:
verticaal detail van de gevel 
ter plaatse van de vloer
gebouw: langbouw
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PresentatIe deFInItIeF 
ontwerP

afbeelding:
overzichtstekening met 
links de hoogbouw, midden 
het algemeen gebouw en 
rechst de doorsnede van de 
langbouw
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Tijdens het gesprek met dhr. ir. Dick Bouman van HEVO 
adviseurs werd mij verteld dat als je puur op de kosten wil 
letten je een gebouw dient te ontwerpen die een programma 
huisvest met de minimale hoeveel aan m² en m³. Dit bereik 
je door te werken met standaard bouwmaten (factor 0,30cm) 
en de oppervlakte aan verkeersruimte zo laag mogelijk te 
houden.  Op afbeelding … zie je een aantal interessante doch 
standaard indelingen waarbij de verkeersruimte zo beperkt 
mogelijk is en toch alle ruimte’s bereikbaar zijn. 

Een verkeersruimte wordt dan ook slechts gebruikt als transport 
van a naar b. Echter, na de verrichte studie en het bezoek 
aan de Vitra Campus geloof ik dat er veel beter omgegaan 
kan worden met deze, iets wat ondergeschikte, ruimte. Het 
is wetenschappelijk bewezen dat ontmoetingzones toevallige 
communicatie bevorderen, stimuleren nieuwe ideeën en 
maken een spontane uitwisseling van kennis mogelijk. Om 
uit te groeien tot een aantrekkelijke en veelbezochte plaats, 
moeten ze aantrekkelijk vormgegeven en ingericht zijn.

Dit heeft voor mij invloed gehad op het ontwerp om mijn 
gebouw breder te maken dan gebruikelijk. Traditioneel bij 
schoolgebouwen zie je in het midden van het gebouw een 
gang van 2-3 meter breed en aan weerszijden leslokalen van 
ieder 7 meter. Deze gebouwen variëren tussen de 15-18 meter 
breedte. In mijn ontwerp ben ik uitgegaan van het traditionele 

PresentatIe deFInItIeF 
ontwerP

concept maar dan een toegevoegde waarde gegeven aan 
de gang door deze te verbreden waardoor het mogelijk 
wordt om daar een aantrekkelijke ruimte van te kunnen 
maken. Een ruimte, meer dan verkeerrouting, maar een 
ruimte gecombineerd met flexplekken, studeerhokken, leuke 
zitjes, vide’s – om naast de mogelijkheid om extra daglicht 
dieper het gebouw in te krijgen ook verticale ruimtelijkheid en 
verbondenheid met niveaus hoger en lager mogelijk te maken. 
En daarnaast ook het verticale transport laten plaatsvinden in 
het hart van het gebouw waarbij dus de grootste kwaliteit van 
het gebouw (aan de gevelzijde) gebruikt kan worden voor 
lesruimte/kantoren e.d. De traditionele gang krijgt op deze 
wijze een enorme multi functionaliteit waarbij een dergelijke 
levendigheid ontstaat zodat toevallige communicatie wordt 
bevordert en naast dat het een mooier/interessanter gebouw 
oplevert het uiteindelijk de kwaliteit van het onderwijs ten 
goede komt. 

afbeelding boven:
Plattegrond kelder 
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tot slot

Het doel van het afstuderen was ondubbelzinnig: het formuleren 
van een onderzoeksvraag met als doel deze te beantwoorden 
middels een geslaagd ontwerp. Deze onderzoeksvraag luidde 
in mijn geval als volgt: Hoe kunnen de technische opleidingen 
en voorzieningen van Fontys architectonisch ingebed worden 
in het TU/e Science Park, waarbij zowel de universiteit als de 
hogeschool hun eigen identiteit behouden en gebruik kunnen 
maken van elkaars expertise.

Het proces wat volgde heeft zeven maanden geduurd. 
Aanvankelijk ben ik gestart met het in kaart brengen van 
de meest essentiële informatie, zoals ‘Wie is Fontys?’, ‘Hoe 
zien de technische opleidingen en onderwijsgebouwen en 
-ruimtes eruit?’ en ‘Wat zijn de verwachtingen omtrent groei 
en huisvesting?’. Dit was een boeiende en zeer uitvoerige fase 
waarin ik de kans heb gekregen om veel verschillende mensen 
te spreken en inspirerende gebouwen te bezoeken. Dankzij de 
documentatie van zowel Fontys als de TU/e heb ik een helder 
beeld gekregen van de wensen en mogelijkheden van beide 
partijen. Dit was de start van een nieuwe fase, het maken van 
een schetsontwerp voor het Tussencolloqium. Doordat het 
voorwerk en onderzoek meer tijd kostten dan ik vooraf had 
ingeschat, bleek ik voor dit schetsontwerp waardevolle tijd 
tekort te komen om tot goede en concrete ideeën te komen. 
Gelukkig kwam de studiereis naar Basel op het juiste moment. 
Tijdens deze reis kreeg ik een vuurdoop in de wereld van 

state-of-the-art-architectuur en dat gaf me volop inspiratie 
voor het ontwerp van de onderwijsgebouwen van Fontys. 
Bij thuiskomst heb ik hier nog veel over nagedacht en heb 
uitvoerig gesproken met mijn mede-afstudeerders en docenten 
wat ertoe resulteerde dat de puzzelstukjes uiteindelijk één voor 
één in elkaar vielen en ik een goed gefundeerd concept kon 
maken waarop ik tijdens de ontwerpfase die volgde, kon 
voortbouwen. 

Het concept heb ik vertaald in een ontwerp en de uitwerking 
hiervan heb ik uiteengezet in dit boekwerk. Hiermee hoop 
ik u te overtuigen van de geslaagdheid van het ontwerp en 
van mijn bekwaamheid als architect. Bovendien hoop ik dat 
het ter inspiratie kan dienen voor de architecten die zich in 
de toekomst gaan bezighouden met het ontwerp van de 
technische opleidingen van Fontys.

Het afstuderen was een uitdagend proces waarin ik werd 
geconfronteerd met alle facetten van het vak van architect. 
Maar waarin ik ook kon laten zien dat ik over de vaardigheden 
en kennis beschik die de Technische Universiteit Eindhoven van 
me verwacht. Ik denk dat ik daarin geslaagd ben. Met een 
zeer tevreden gevoel kijk ik daarom terug op een bijzonder en 
onvergetelijk jaar. 

Bob Romijnders
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bIjLAge

INTERVIEW MET MEVR. IR. M. OOMS (PROCESMANAGER 
FONTyS) EN DHR. R. TIMMERMANS (VASTGOEDADVISEUR 
FONTyS).

Datum: 30 januari 2013 te Fontys Eindhoven

Doel: de verwachtingen en wensen van Fontys in kaart 
brengen. 

Inhoud: De TU/e heeft grootse ambities om zich te manifesteren 
als top kennisinstituut wereldwijd. Daarbij ziet zij het hbo als 
een belangrijke schakel binnen deze ambities. 

Hoe staat Fontys tegenover deze ambities? En welke rol ziet zij 
voor zichzelf weggelegd? 
Fontys zoekt graag samenwerkingsverbanden, waaronder ook 
een samenwerking met de TU/e. Een deel van de technische 
opleidingen van Fontys is aan de Rachelsmolen gelegen. 
Deze verhuizing van de technische opleidingen naar de TU/e-
campus vindt alleen plaats doordat Fontys in een aanzienlijke 
meerwaarde gelooft. 
De Fontys is als hbo regionaal voorzienend. In verhouding 
met de TU/e richt het zich veel minder buitenlandse studenten. 
In die zin gaat Fontys niet mee met de TU/e op het gebied 
van internationalisering/profilering van het TU/e Science 
Park. De ambities die Fontys heeft, staan vermeld in de Fontys 
Kwaliteitsagenda 2011. De focus van Fontys ligt op het 
leveren van een zeer goed bacheloronderwijs, enkele punten 
die zij benadrukken zijn o.a.:
 ▪ Uitdaging;
 ▪ E-learning;
 ▪ Helder programma;
 ▪ Veel aandacht voor loopbaanbegeleiding ensturing van 

studenten;
 ▪ Stiptheid;
 ▪ Kloppende roosters.

Aantrekkelijke huisvesting draagt hier aan bij. 

In 2018 wil Fontys al haar technische opleidingen verhuizen 
naar het TU/e-terrein (hbo-gebied). Het gaat dan om de 
volgende vier technische instituten: (elk instituut is weer 
onderverdeeld in diverse opleidingen)
 ▪ TNW Toegepaste Natuurwetenschappen (725 studenten)
 ▪ Engineering (1260 studenten)
 ▪ BMT – Bedrijfsmanagement en Techniek (klein stukje 

technische lerarenopleiding) (1520 studenten)
 ▪ ICT – grote groei in deze opleiding, o.a. Gaming (1875 

studenten)

Is er al iets bekend over het programma van deze technische 
opleidingen dat voor 2018 gepland staan? 
Het management van Fontys heeft nagedacht over de toekomst 
van de opleidingen en de samenwerking die kan plaatsvinden. 
Maar bekendheid over een dergelijk programma is er nog niet. 
Wel is er een stedenbouwkundige verkenning gemaakt door 
Stedenbouwkundig bureau SVP. Mevrouw Ooms regelt een 
afspraak met mevrouw Sandra Kampmann (facilitair manager) 
die een rondleiding kan verzorgen bij de Sporthogeschool en 



ook het gebied aan de Rachelsmolen. Noot: het gebied aan 
de Rachelsmolen is erg gedateerd (jaren 80). Het interieur 
staat ver van het beeld dat gewenst is nu. Momenteel is het 
een combinatie van hooronderwijs en projectonderwijs. 
Probeer ook te leren van de logistiek, die is wel actueel.

In de ontwikkelingsvisie van de TU/e staat dat Fontys heeft 
aangegeven 20.000 m² nuttig oppervlak te willen realiseren 
(excl. S3). Kloppen deze gegevens nog? En zo ja, waar is die 
20.000 m² op gebaseerd?
Fontys denkt 25.000 m² BVO nodig te hebben voor haar 
technische opleidingen. Dit is gebaseerd op de huidige 
locatie, gebouw R1, op de Rachelsmolen. De uitdaging is 
om de ruimtebehoefte te verminderen. Alle vier de instituten 
hebben eigen standaard programma’s. Het doel is deze 
standaardprogramma’s zoveel mogelijk met elkaar te 
combineren. los daarvan heeft elk instituut wel haar eigen 
specifieke/unieke ruimte. Gewenst is om een eigen identiteit 
te vormgeven voor alle vier de instituten. Interactie gewenst, 
maar wel duidelijk een bepaalde identiteit. 

Wat zijn de verwachtingen op het gebied van groei? Met 
andere woorden, dient er rekening gehouden te worden met 
flexibiliteit op het gebied van studentengroei en/of verandering 
in het onderwijs? 
Door onder meer de samenwerking met de TU/e en de crisis 
(mensen willen toch studeren om de kans op een baan te 
krijgen te vergroten) verwacht Fontys een groei van ca. 10%
Volgens mevrouw Ooms is volgens de statistieken (gezien de 
leeftijdscategorie) het hoogtepunt wel bereikt v.w.b. hbo’ers. 
Het gebouw moet met het oog op flexibiliteit wel kunnen 
ademen (krimp/groei). Een bepaalde mate van  flexibiliteit 
in het gebouw is dus gewenst (combinatie hooronderwijs en 
projectonderwijs). 
Het gebouw waarin de Sporthogeschool gevestigd is, is een 
voorbeeld waarin flexibiliteit is toegepast op de manier die 
Fontys voor ogen heeft. Zo heeft het gebouw in de constructie 
de mogelijkheid dat er een verdieping op geplaatst zou 
kunnen worden. Verder hebben ze een flexibel maatsysteem 
op een bepaald grid (2,5 meter) waar wanden eenvoudig 
verplaatst kunnen worden. Daarbij is ook rekening gehouden 
met de installaties en de capaciteit van de installaties gericht 
op leslokalen. Wanneer een leslokaal een kantoor wordt kan 
de capaciteit eenvoudig lager gezet worden. 
Momenteel vindt er veel kapitaalvernietiging plaats door het 

plaatsen, afbreken en vervolgens weer plaatsen van wanden.

De TU/e heeft een duidelijke visie op de invulling van 
architectuur, stedenbouw en landschap. De TU/e kenmerkt zich 
door o.a. haar industriële karakter, alzijdigheid van gevels en 
loopbruggen. Welke karakteristieken kent de architectuur van 
de gebouwen van Fontys? 
Eigenlijk heeft Fontys geen echte identiteit in haar gebouwen. 
Doordat Fontys relatief nog vrij jong is (20 jaar) en gefuseerd 
is met velerlei andere hogescholen bestaat de architectuur van 
Fontys voornamelijk uit zogenoemde ‘variabele gebouwen’.  

Wat is het imago dat Fontys wil uitstralen? 
Mevrouw Ooms en de heer Timmermans verwijzen naar de 
kwaliteitsagenda en het document huisvestingsagenda 2012 
– toekomst.

Welke opleidingen heeft Fontys momenteel op het TU/e-terrein 
(S1, S2, S3, H3, H4)? Wat zijn de plannen daarmee? Als er 
wordt overgegaan tot sloop, waar worden deze opleidingen 
(tijdelijk) gehuisvest? 
Gebouw S1 en S2 worden gesloopt. Gebouw S3 blijft 
behouden. Daar zijn de opleidingen Pabo en Pedagogiek 
gevestigd. 

Als laatste, hoe is de naam Fontys ontstaan? Wat betekent het 
of waar staat het voor? Waarom is er gekozen voor de kleuren 
paars en wit? 
Mevrouw Ooms en de heer Timmermans hebben hier geen 
antwoord op. Timmermans: ik denk dat de naam Fontys een 
mooi, lekker woord is bedacht door een communicatiebureau.


