
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Eenhoven
van financieel fort naar publiek stadseiland

Rijnen, J.T.G.M.

Award date:
2014

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/fc8eb0b2-1ba1-4582-b1e1-507fa4755cd0


VAN FINANCIEEL FORT NAAR PUBLIEK STADSEILAND



Colofon

Jeroen Rijnen
0791989
Augustus 2014

Technische Universiteit Eindhoven

Afstudeerrapport
Atelier Architecture of Smart mobility 

Faculteit Bouwkunde
Master Architecture, Building and Planning

Afstudeercommissie 
prof.dr.ir. P.J.V. van Wesemael
ir. F.H.J. Ziegler
prof.Dipl.-Ing. C. Rapp



By merging the building with the parking garage 
the garage became much more interesting 
and natural daylight would enlighten parts of 
the parking garage. The parking also hits the 
second and third floor, creating a mountain like 
courtyard. In between these mountains a Rock 
is designed. The Rock is a small building which 
functions as training and meeting center. 

Using a new method of design, creating offices 
with a lot of different workplaces that fits needs 
of a specific job instead of copy pasting basic 
office furniture was part of the design as also 
of the wish list of the Rabobank. This method 
of rethinking the relationship between office, 
employee and boss, was called by the company 
Rabo Unplugged. Working where you want, 
whenever you want, could be a good description. 

The building is divided into functions with atria 
as the separators between them, with views from 
one function to the other as a consequence. All 
together forming a unity that is connected by 
upgrading existing trails, creating new ones and 
adjusting them, the building becmes visual and 
physically connected to its surroundings. All 
together creating a building called Eenhoven.

The demolition of the Rabo tower, a tower from 
the ‘wederopbouw’ period, was the start of this 
graduation. An opportunity arose; a site of 25000 
m2 would be cleared and rebuilt. The proces 
of demolition and rebuilding will take place in 
parts. In this graduation assignment is stated 
that the site was clear. Redesigning the area 
with enclave like or island like features, because 
of the asphalt traffic arteries surrounding the 
building integration of the site to its surroundings 
would be key. Looking at the building itself, the 
massive structure appeared fortress like. 

Looking at the bigger picture the traffic roads 
really cut the area north of the railway station 
in islands. The traffic roads are extremely wide 
but are enhanced by the trees planted almost 40 
years ago. Besides these green structures the 
only big gesture is the park of the University of 
Technology which is also added with a river and 
lots of grass and trees. 

Creating a one unity building with a big 
courtyard became the concept. By pushing 
the building outward to the edges of the site, 
but still surrounding it with a green walking 
route, the wide traffic arteries downsize and 
a more intimate courtyard would be created. 
Forming the concept building which had the 
National Geographic logo as a floor plan to its 
surroundings creates a trapezium shape floor 
plan with in the middle a big courtyard. 

This floor plan will be stacked and filled with 
the new Rabobank office, but there would also 
be place to add a lunchroom or restaurant, 
some rentable spaces, a museum, another 
headquarters office, and some small public 
functions. Also creating work and living spaces 
for start-ups was part of the design challenge. 
A good or big public function was not present in 
the area.

SUMMARY
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INLEIDING

Dubbeldekker parkeerplaatsen, minuscule 
stadsauto’s, carsharing of robot gestuurde 
parkeergarages. Dit zijn allemaal methoden 
om parkeerruimte te besparen en steden om 
te kunnen laten gaan met de toenemende 
hoeveelheid auto’s.
Zouden de (historische) centra van de steden 
platgewalst moeten worden om meer ruimte 
te creëren voor de vierwielige blikkendozen 
of moeten juist de auto’s het stedelijke veld 
verlaten?
Duidelijk is wel dat er een probleem is dat alleen 
maar toeneemt.  

Het combineren van architectuur, stedenbouw 
en mobiliteit kan een basis zijn voor het oplossen 
van dit probleem. Hierbij het zo ver mogelijk 
onder de grond wegstoppen van auto’s en 
daarmee daglichtloze betonnen bunkers creëren 
niet de samenwerking is waarop ik doel.

Enkele gebouwen waar (auto)mobiliteit en 
architectuur wel gecombineerd zijn, zijn 
geanalyseerd gedurende de eerste helft van 
het afstudeerdatelier. Ook zijn de steden Boston 
en Eindhoven onderzocht met de nadruk op 
mobiliteit. Deze studies zijn de basis geweest 
voor het individuele ontwerp.

Dit eindontwerp is gemaakt voor de 
Rabobanklocatie in Eindhoven, tegenover het 
station aan de Fellenoord. 





De tot standkoming van de ontwerpopgave
OPGAVE



1 Gemeente Eindhoven, 2013. Raads informatiebrief
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kantoor Rabobank Nederland
4 Anon., 2013. OVG en MAB realiseren nieuw Rabo-kantoor 
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PROBLEEMSTELLING

Afbeelding 1.1 Verloopproces van bouw en sloop op het 
Rabobank terrein
Linksboven: Rabobank terrein voor sloop
Rechtsboven: Rabobank na sloop Rabotoren
Linksonder: De laagbouw met (schematische) nieuwbouw
Rechtsonder: De Rabobank nieuwbouw en voltooide sloop 
van de laagbouw. herontwikkeling zal volgen

Doordat het ontwerp van de nieuwbouw van 
de Rabobank nog in het ontwerpstadium is en 
er behalve een paar 3d visualisaties geen extra 
informatie over de opbouw en samenstelling 
van het ontwerp naar buiten is gebracht is 
inspelen op dit ontwerp niet mogelijk. Vandaar 
dat er voor is gekozen om het gehele terrein te 
herontwerpen waarbij ook uit gegaan wordt van 
een al gesloopte laagbouw. 
In dit geval is er geen sprake van een 
probleemstelling maar kan van de gelegenheid 
gebruikt worden gemaakt om het gehele terrein 
te herontwerpen voor dit afstuderen.

Als ontwerplocatie is gekozen voor het Rabobank 
terrein tegenover het station van Eindhoven. Dit 
gebied met een oppervlakte van circa 25000 m2 
huisvest één van de twee grootste kantoren van 
de Rabobank. Het kantoor bestond uit een toren 
en een later toegevoegde laagbouw.

Het 60000 m2 tellende kantoorgebouw is te 
groot geworden voor de Rabobank.
Om kosten te besparen en een duurzaam en 
energiezuinig kantoor voor de Rabobank te 
creëren is slopen als oplossing gekozen. De 
Rabobank heeft hiervoor in 2013 het gehele 
terrein aan OVG Real Estate en MAB development 
(onderdeel van Rabobank vastgoed) verkocht 
die samen naast het nieuwe onderkomen van 
de Rabobank ook de rest van het gebied gaan 
herontwikkelen. De Rabobank zal het nieuwe 
onderkomen voor minimaal 15 jaar gaan huren.1 
Inmiddels is het gehele gebied in handen van 
OVG Real Estate nadat zij de andere 50% van de 
aandelen in het gebied in juli van dit jaar hebben 
overgenomen van MAB development.2   

Het gehele plan met de locatie is opgedeeld in 
fasen. Zo wordt eerst de Rabotoren gesloopt 
waarbij het Rabobank personeel zich zal 
huisvesten in de naastgelegen laagbouw. Na 
de sloop zal een nieuw onderkomen worden 
gebouwd op de locatie van de Rabotoren. Deze 
nieuwbouw zal worden voltooid in 2016. Na 
voltooiing zal in september 2017 het gebouw in 
gebruik zal worden genomen door het Rabobank 
personeel, waarna sloop van de laagbouw 
plaatsvindt en herontwikkeling hier zal volgen.3  

Het nieuwe Rabokantoor zal worden ontworpen 
door UN Studio en zal worden ingericht door 
OTH architecten. Voor de 2000 werknemers 
die de Rabobank op de locatie in Eindhoven 
wil huisvesten zullen 1500 werkplekken en 544 
parkeerplaatsen in en onder het nieuwe gebouw 
gecreëerd worden.4  



Onderzoeksvragen zullen worden gebruikt 
als rode draad in het onderzoeks- en ontwerp 
proces.
Door deze op het einde van het ontwerptraject te 
beantwoorden kan worden geconcludeerd, of de 
aan het begin gestelde opdrachten zijn voltooid.

De hoofdvraag van het afstudeeronderzoek is 
als volgt geformuleerd: 

Hoe kan het Rabo-eiland worden geïntergreerd 
in zijn omgeving waarbij zowel het Rabobank 
gebied als zijn omgeving voordelen behalen aan 
de verbinding tussen beiden?

De deelvragen zijn in twee categorieën verdeelt. 
De eerste twee deelvragen maken deel uit van het 
onderzoekshoofdstuk, de overige twee maken 
deel uit van het ontwerphoofdstuk. Door alle vier 
de vragen te beantwoorden is er een basis voor  
de beantwoording van de hoofdvraag. 

1.Wat zijn de positieve en negatieve aspecten 
van het Rabobank terrein en zijn omgeving?

2.Welke gebouwen/gebieden in de omgeving 
van het Rabobank terrein kunnen een voordeel 
behalen uit een verbinding met het terrein en 
vice versa?

3.Welke (architectonische) elementen creëren 
(visuele) connecties tussen het nieuwe gebouw 
en zijn omgeving?

4.Wat voor relatie (visueel en fysiek) kan de 
Rabobank hebben met de andere functies op het 
terrein?

ONDERZOEKSVRAGEN



De analyses en onderzoeken tijdens het ontwerpproces
ONDERZOEK
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In dit hoofdstuk wordt eerst gekeken naar de 
wegenstructuur, het groen en naar de aard 
van de functies, die zich in de omgeving van 
het Rabobank terrein bevinden. Verder wordt  
gekeken naar de speciale eigenschappen van 
de omgeving en wordt er daarna ingezoomd 
op de Rabobanklocatie zelf. De conclusies die 
getrokken kunnen worden uit dit onderzoek 
zullen deelvragen één en twee beantwoorden.

ONDERZOEKSRICHTINGEN
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Tekening 2.1 Situatietekening Rabobankgebouw in zijn 
omgeving | Schaal 1:2500 



Tekening 3.1 Situatietekening met markering, voor de 
mate van belangrijkheid van de wegen
Afbeelding 3.1 Kruising Montgomerylaan en Fellenoord
Afbeelding 3.2 Kruising John F Kennedylaan, Professor 
Doctor Dorgeolaan en Fellenoord
Afbeelding 3.3 Een deel van de Fellenoord 

WEGENSTRUCTUUR

Dit deelgebied is erg belangrijk voor de ontsluiting 
en bereikbaarheid van het centrum van 
Eindhoven. De John F Kennedylaan dient hierbij 
als hoofd aanvoer- en afvoerroute vanuit het 
noorden. De primaire weg die daar parallel aan 
loopt is de Veldmaarschalk Montgomerylaan, 
welke de link tot het Winkelcentrum Woensel 
vormt. 

De Fellenoord vormt een separator van de 
verschillende wegen en linkt deze aan elkaar. 
Zo linkt deze de Vestdijk (via de Vestdijktunnel) 
en de Emmasingel (via de Boschdijktunnel) 
aan de Boschdijk, de Montgomerylaan en 
de Kennedylaan. De Fellenoord gaat aan de 
oostelijke zijde over in de Professor Dorgeolaan 
die de verbinding met Nuenen en Helmond 
vormt. 

Aan de westelijke zijde komt de Fellenoord 
via de Elisabethtunnel uit bij het Philips 
stadion. De overige wegen zijn met name 
bestemmingsverkeer routes en behoren daarom 
tot de tertiaire routes.    

Primaire wegen
Secundaire wegen
Tertiaire wegen



Tekening 4.1 Situatietekening met markering van bomen 
en groen
Afbeelding 4.1 De bomen tussen de rijbanen van de 
Vincent van Heuvellaan
Afbeelding 4.2 Het groen rond het TU terrein
Afbeelding 4.3 De volgroeide bomen bij de Kennedylaan 

Het groen in het gebied rond het Rabobank terrein 
bestaat voornamelijk uit gras met bomen. Zo 
zijn de breed opgezette verkeersaders voorzien 
van een brede strook gras met twee of drie rijen 
bomen. De nu ongeveer 40 jaar oude bomen zijn 
destijds aangeplant tijdens het aanleggen van de 
desbetreffende verkeersaders en geven door 
hun grote bladerdak de nodige schaduw.

Het terrein van de Technische Universiteit kan 
door zijn groene setting worden gezien als een 
groot park waarin gebouwen zijn gesitueerd. 
Doordat het gehele terrein openbaar toegankelijk 
is vormt het naast een park voor de studenten ook 
een park voor heel Eindhoven. Ook de Dommel 
maakt deel uit van het terrein van de Universiteit. 
Deze rivier heeft in Eindhoven tevens een functie 
als groen strook door de stad. Door de setting 
van de TU lijkt de Dommel deel uit te maken van 
de groene omgeving. De breedte van de groen 
strook langs de waterrand van de rivier verschilt 
echter behoorlijk. Ten zuiden van de Professor 
Doctor Dorgeolaan is de groene Dommelstrook 
al enorm versmald.
 
De geclusterde woningen en woongebouwen 
ten noorden van het Rabobank terrein zijn naast 
stroken gras, ook voorzien van smalle stroken 
gemeentelijke beplanting als buffer tussen de 
woningen en de verkeersaders. De meeste 
straten in het noord/noordwesten zijn plaatselijk 
voorzien van een boom met een met groen 
gevulde boomspiegel. Het Noordelijke deel is 
ook plaatselijk voorzien van een speeltuintje, 
waardoor de wijk de Woenselse Watermolen de 
status van een typische woonwijk kan dragen. 
Grote groene gebaren, op het TU terrein na 
ontbreken echter.  

GROEN



Tekening 5.1 Situatietekening met markeringen van 
publieke en private functies
Afbeelding 5.1 Lardinoisstraat, een combinatie van 
publiek en privé
Afbeelding 5.2 Woningen met winkels op de begane 
grond aan de kruisstraat

FUNCTIEVERDELING

Winkelcentrum in Woensel gevestigd. 

Ten noorden van het Rabobank gebied beginnen 
woonwijken, goed te herkennen aan een regio 
met tamelijk homogene functieverdeling.
De straat ten zuiden van het station en de 
straat die daar zuidelijker gelegen parallel aan 
loopt zijn ook nog voorzien van winkels met 
publieke functies op de begane grond, hoewel 
de hoeveelheid publieke functies richting de 
Effenaar steeds minder wordt. Zuidelijker van 
de Effenaar zijn weer eengezinswoningen en 
daarmee grote delen met privé functies te vinden. 

Variatie in functie is duidelijk aanwezig in het 
beschouwende gebied. Toch zijn er clusteringen 
van bepaalde functies te herkennen. In tekening 
5.1 zijn de functies geordend volgens een 
privé, semi privé, semi publiek en publiek 
ordeningsprincipe. 
Met privé worden voornamelijk woningen 
bedoeld, gebouwen die niet toegankelijk zijn 
voor de meeste mensen. Met semi privé 
worden juist kantoren en dergelijke bedoeld, 
die alleen toegankelijk zijn voor een bepaalde 
groep mensen; kantoor medewerkers en gasten 
bijvoorbeeld. Gebouwen hebben een semi 
publieke markering wanneer er sprake is van 
gebouwen met een publieke plint, maar boven 
de plint zijn voorzien van een privé functie zoals 
een woning. Met publieke functies worden de 
winkels, de bioscoop, het beursgebouw en 
andere openbare gebouwen aangeduid. 

Duidelijk is te zien dat de gebouwen net ten 
noorden van het station op het Beursgebouw 
na voornamelijk semi privé zijn en daarmee niet 
voor iedereen toegankelijk. Een lijn met publieke 
functies vanaf het centrum via de winkels 
onder het beursgebouw door de voetgangers- 
en fietstunnel naar de kleinschalige kruistraat 
is hierbij ook te herkennen. Aan de kruisstraat 
grenst bebouwing die niet hoger is dan vier 
bouwlagen. De overgrote hoeveelheid van de 
bebouwing bestaat hier echter uit historische 
eengezinswoningen. Zoals te zien is in de tekening 
is een groot deel van deze woningen voorzien 
van een publieke functie. De winkels die zich hier 
vestigen zijn speciaalzaken en eenmanszaken. 
Het centrum van Eindhoven is daarentegen (net 
als vele stadscentra) voornamelijk gevuld met de 
grotere franchise winkels. Het is in het noorden 
ook zo goed als alleen de kruisstraat waaraan 
winkels zijn gevestigd, de meeste zijstraten 
van de kruisstraat gaan daarnaast grotendeels 
weer over in woningen zonder publieke plint. 
De grotere winkels in het noorden rond het 

Publieke gebouwen
Semi-publieke gebouwen
Semi-privé gebouwen
Privé gebouwen
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Tekening 6.1 Situatietekening |1:2500
Eiland 1 van woonwijk Woenselse Watermolen
Eiland 2 van woonwijk Woenselse Watermolen
Eiland 3 Studentencentrum ‘de Bunker
Eiland 4 Rabobank terrein
Eiland 5&6 Terrein Technische Universiteit Eindhoven  
Eiland 7 Kantoren complex Fellenoord
Eiland 8 Holiday Inn hotel
Eiland 9 Kantoren zuidzijde Fellenoord
Eiland 10 Beursgebouw en ING kantoren
Eiland 11 Kennedy Business Centrum (KBC)
Eiland 12 KPN gebouw

In het gebied ten noorden van het station 
komen enkele drukke verkeersaders bij elkaar. 
Deze verdelen het gebied in meerdere stukken; 
eilanden. 

Ook de Rabobank locatie heeft kenmerken van 
een eiland in de stad. De drukke Fellenoord aan de 
zuidzijde, de Veldmaarschalk Montgomerylaan 
aan de Oostzijde en de John F Kennedylaan 
ten Westen sluiten het gebied af en creëren 
barrierès. Ook aan de noordzijde van het terrein 
is een straatprofiel met twee rijbanen in beide 
richtingen aanwezig. Tussen de twee rijrichtingen 
is een brede strip van gras met bomen aanwezig, 
net als bij de andere wegen die het Rabobank 
terrein omsluiten. Deze geven de verkeersaders 
een groener karakter, maar vergroten ook de 
afstand tussen de verschillende eilanden.

Ten noorden van het Rabobank gebied bevinden 
zich nog meer eilanden. Deze maken deel uit van 
de wijk ‘De Woenselse Watermolen’. Eiland 1 
bestaat uit een woonwijk met eengezinswoningen 
die zijn omsloten aan de oost en westzijde 
met langgerekte woongebouwen. Tussen de 
verkeersaders en deze woongebouwen is naast 
een groenstrook ook nog een ventweg te vinden 
die samen met het groen het gebied omsluiten. 
Ontsluiting van het gebied via de ventwegen 
vind plaats aan de noord- en zuidzijde van de 
woonwijk naar de Kennedy en Montgomerylaan.

Het andere wooneiland dat deel uitmaakt van de 
Woenselse Watermolen heeft geen enkel contact 
met de Veldmaarschalk Montgomerylaan. 
Een brede strook met groen buffert de 
woongebouwen van de rijweg. 
Aan de Zuidelijke zijde van het eiland aan de 
Vincent van den Heuvellaan is parkeerruimte 
aanwezig die ook hier weer is omkaderd door 
een strook van beplanting. Het parkeerterrein 
is toegankelijk vanaf de Bisschopsmolen, de 
weg die zich tussen het studentencentrum ‘De 

Bunker’ en de oostelijk zijde van het eiland 
bevindt.
Aan deze weg zijn ook eengezinswoningen 
gesitueerd. Deze hebben een redelijk gesloten 
voorgevel, welke het eiland daarmee aan die 
zijde visueel afsluiten van het studentencentrum.

Het gehele terrein van het studentencentrum is 
een groot eiland. Het ontbreken van adressering 
aan een van de omringende wegen, de met groen 
bedekte heuvel aan de noordzijde, het hekwerk 
aan de westzijde en de groene strook aan de 
oost en zuidzijde, plaatsen het gebouw solitair 
op het gebied en minimaliseren het contact met 
de omgeving. Hierdoor verandert het terrein in 
een van de eilanden.

Het gehele terrein van de Tue kan ook worden 
gezien als een eiland, waarbij de Dommel 
als extra barrière fungeert. Het terrein is op 
drie plaatsen te bereiken met de auto. Voor 
voetgangers zijn er meer mogelijkheden. Echter 
is het gehele gebied omsloten met drukke 
wegen, (insulindelaan, John F Kennedylaan en 
Professor Doctor Dorgeolaan). Toegang tot het 
terrein voor de voetgangers betekend daarbij het 
oversteken of onderkruisen van een van deze 
verkeersaders.

Het kantorencomplex aan de Fellenoord, eiland 
7, bestaat uit meerdere kantoren uit verschillende 
jaartallen. Deze gebouwen zijn gebouwd om een 
parkeervoorziening heen en werken daardoor 
van binnenuit. 
De buitenzijde van het eiland is, voornamelijk 
aan de Fellenoord en Boschdijk voorzien van 
een ongebruikt voetgangersgebied. De meeste 
medewerkers parkeren hun auto of fiets namelijk 
op de parkeervoorziening tussen de gebouwen 
en ook aan die zijde treden ze het gebouw 
binnen. 
Daarentegen zijn juist de grand entrees aan de 
buitenzijde van het terrein gesitueerd. Twee van 

DE NOORDELIJKE EILANDEN



Afbeelding 7.1 Panorama vanaf Rabotoren naar het 
Hoilday Inn hotel
Afbeelding 7.2 Panorama richting de Rabotoren en 
Kennedy toren van het gebouw van de Incasso Uni
Afbeelding 7.3 Kantoorgebouw met parkeerplint
Afbeelding 7.4 Parkeerplint en keerwand die de 
voetgangers- en fietsroute afsluiten van sociale controle
Afbeelding 7.5 Ongebruikt voetgangersgebied bij kantoren 
ten Oosten van de Rabobank

de parkeerentrees van deze kantoren bevinden 
zich aan de Noordzijde van het terrein aan de 
Pastoor Petersstraat. De laatste parkeerentree 
bevindt zich aan de Fellenoord. 

Het Holiday Inn gebouw heeft zich ook 
afgesloten van zijn omgeving. Het is voorzien 
van een groenstrook aan de Oost- en Zuidzijde, 
die daarmee een barrière creëert. Naast de 
functie van buffer voorziet het groen zo ook het 
restaurant van het hotel van een uitzicht van groen 
in plaats van een uitzicht op het Montgomery en 
Fellenoord asfalt. De ander zijden zijn afgesloten 
door middel van een hekwerk. Verder loopt ook 
de tunnel vanaf het centrum onder de laagbouw 
van het hotel door naar het Noorden, waardoor 
aan die zijde een gesloten gevel ontstaat.

Aan de andere zijde van de tunnel bevindt zich de 
Lardinoisstraat, een straat met enkele minuscule 
winkeltjes en de entree van het Beursgebouw. De 
andere zijden van het Beursgebouw zijn echter 
volledig gesloten. De betonnen keerwanden die 
de Fellenoord op hun plaats houden creëren 
hiermee een omkaderde en (’s nachts) onveilige 
wandel- en fietsroute. Achter de winkeltjes aan 
de Lardinoisstraat en boven de winkels bevinden 
zich de parkeervoorzieningen de ING kantoren 
die zich daarboven bevinden. Ook de entree 
van deze kantoren bevindt zich op de eerste 
verdieping, waarmee ook dit gebouw door zijn 
parkeerplint een eiland vormt. 

De kantoren die zich ten oosten van deze ING 
kantoren bevinden zijn voorzien van eenzelfde 
systeem; parkeren op het niveau van de 
voetgangers en fietsers en de entrees en extra 
parkeren op het eerste niveau. Goed te zien is dat 
al deze kantoren zijn gebaseerd op medewerkers 
met auto’s. De lichtelijk verscholen trappen zijn 
vanaf het voetgangersniveau de enige methode 
om bij het entree platform te komen.

Verder is er nog het Kennedy Business Center 
eiland. Dit lijkt niet direct een eiland omdat het 
een grote stroom mensen van het station naar 
de TU en Fontys loodst. Echter is het terrein 
omsloten door de ‘Kiss and Ride’, de taxiroute 
en ook vele bussen rijden aan de noordzijde 
langs het gebouw af. Verder is het terrein aan de 
buitenzijde voorzien van dichte wanden die de 
parkeergarage afsluiten. Plaatselijk is een entree 
van de parkeergarage die de gesloten wanden 
voorziet van een opening. 

Het laatste eiland (dicht in de buurt van de 
Rabobank) is het KPN kantoor. Een afgesloten 
terrein omsloten door hekwerk en daarmee 
alleen toegankelijk voor de mensen die bij dit 
kantoor werken. 

DE NOORDELIJKE EILANDEN



Afbeelding 8.1 De hoek van de Rabobank laagbouw
Afbeelding 8.2 De betonnen muur langs het 
voetgangersgebied aan de Fellenoord
Afbeelding 8.3 Eenzijdige fietsers oversteekplaats vanaf TU 
terrein 
Afbeelding 8.4 De brede strook onbenut voetgangersgebied
Afbeelding 8.5 De parkeerbak aan de achterzijde van het 
Rabobank gebouw
Afbeelding 8.6 Het einde van het voetpad aan de     
Veldmaarschalk Montgomerylaan
Afbeelding 8.7 Hazenpaadje in de groenstrook achter het 
einde van het voetpad

Naast de barrière vorming van de verschillende 
wegen die het gebied omsluiten is ook het Rabo-
eiland zelf voorzien van elementen die het geheel 
in een fort veranderen.
Zo is het gebouw gedeeltelijk op kolommen 
geplaatst en voorzien van een parkeerplint, 
waardoor de afstand tussen gebouw en de 
omgeving vergroot wordt. Daarnaast is het 
terrein aan drie zijden (noord, oost en zuid) 
voorzien van een betonnen wand van ongeveer 
een halve meter dik en een meter tot anderhalf 
hoog. Wederom een extra barrière. De westzijde 
is voorzien van een metalen hekwerk. Hoewel 
dit het gebied ook afsluit heeft het een veel 
minder massieve uitstraling dan de betonnen 
omkadering van het terrein aan de drie overige 
zijden. Ook het gebouw zelf, de donkere, zware 
materialen en daarmee de uitstraling geven een 
solide indruk, maar creëren daarbij ook dat het 
gebouw een uitstraling heeft van een fort. 

Verder is de bereikbaarheid van het gebied (voor 
voornamelijk voetgangers) een element van 
terreinafsluiting. Een oversteekplaats aan de 
zijde  TU zijde de Kennedylaan naar de Rabobank 
ontbreekt, zowel het voetpad als het stoplicht. 
Oversteken is hier alleen mogelijk voor fietsers, 
die na oversteken alleen de mogelijkheid hebben 
om rechts af te slaan en richting het Noorden te 
fietsen. 
Aan de westzijde van het gebied is er voor de 
voetgangers ook geen keuze. De Montgomerylaan 
oversteken is hier niet mogelijk. Het voetpad 
eindigd hier namelijk. De enige mogelijkheid 
om over te steken is naar het kruispunt aan de 
Noordzijde van het Rabo-terrein te lopen en daar 
bij het kruispunt oversteken.
Dat dit een te grote omweg is, is wel te zien 
aan de ontstane hazenpaadjes, die zowel recht 
achter het metalen hek zijn te vinden, maar ook in 
de brede middenberm van de Montgomerylaan. 
Duidelijk is dat een connectie hier ontbreekt. 
Hierdoor is het gebied voor het Rabobank gebouw 

dan ook een uitgestorven voetgangersgebied.
Voetpaden aan de oost- en westzijde worden wel 
degelijk gebruikt, voornamelijk door studenten 
als doorgang van het station naar de Fontys en 
terug.
De achterzijde van het gebouw, de auto entree 
van het gebied, is ook niet meer te noemen dan 
een auto entree. In het midden van de parkeerbak 
is het betonnen muurtje onderbroken door 
hellingen met slagbomen aan te brengen waar 
menig Rabobank medewerker het terrein binnen 
rijdt en aan het eind van de middag verlaat. Het 
hoogteverschil in het betonnen muurtje ontstaat 
doordat de directe omgeving van de Rabobank 
een helling heeft. Van het zuiden naar het 
noorden loopt het ongeveer één meter op.

De medewerkers die van de stationszijde naar 
het Rabo-terrein komen maken gebruik van 
de voetgangers- en fietstunnel die onder de 
Fellenoord door gaat. Zij komen via de trap 
die zich net na de tunnel bevindt het omsloten 
entree plein van de Rabobank op waarna ze het 
gebouw binnentreden. Nu de toren gesloopt is, 
is deze entree niet meer toegankelijk en moeten 
de medewerkers verder lopen om bij een entree 
te komen. 

De verbinding van het gebouw met zijn omgeving 
is in de meeste opzichten nog veelvuldig te 
verbeteren. Een reden voor de plaatselijke mis 
match tussen gebouw en omgeving is wellicht 
te vinden in de historie van het gebied.

DE RABO ENCLAVE
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Afbeelding 9.1 Schaalverschil tussen het in aanbouw zijnde 
Rabobank toren en bestaande woningen  1964
Afbeelding 9.2 Rabobank gebouw midden tussen de 
aanleg van wegen 1966 
Afbeelding 9.3 Rabobank toren omsloten en solitair in zijn 
omgeving 1971
Afbeelding 9.4 Rabobank en Holiday Inn op historisch foto 
1970 

HISTORISCH PERSPECTIEF

het Kennedy Business Center (KBC) wat bestaat 
uit meerdere gebouwen. Het is gerealiseerd 
tussen 1998 en 2003, waarbij het ontwerp 
voor de toren en daarmee het eindpunt van de 
John F Kennedylaan door Van Aken architecten 
is gemaakt. Het masterplan voor het gehele 
KBC komt van Kees Christiaanse van KCAP 
architecten.8 Ook het gebouw Kennispoort van 
Koen van Velsen is van dezelfde periode.9  
Het beursgebouw en de overige kantoren rond 
de Fellenoord zijn van 1980-1990. 

De functie van de Kennedylaan als belangrijke 
radiaal, in plaats van de Montgomerylaan werd 
aangemerkt door de Duitse verkeerskundige 
Schaechterle. Naast het vormen van de 
radiaal zou in zijn aanbeveling de Kennedylaan 
doorlopen tot de Stratumsedijk, waarbij er een 
tunnel onder het spoor en station zou worden 
gecreëerd om zo een directe verbinding met het 
stadshart te behalen. De John F. Kennedylaan 
werd ontworpen met een groen karakter als 
zijnde een ‘parkway’. De verbreding van de toen 
al bestaande Kennedylaan werd op zijn advies 
wel voltooid maar een tunnelverbinding met de 
Stratumsedijk is er echter nooit gekomen.  

Hoewel het in één van de eerdere plannen de 
bedoeling was om het gehele gebied (Woenselse 
watermolen) te bebouwen met solitaire 
bouwvolumes in het groen, zijn het in 1969 
gebouwde Studentencentrum ‘De Bunker’ en de 
Rabobank de enige die aan dit plan voldeden. 
De Rabobank was destijds ook gebouwd in een 
gebied waarin de omgeving ontbrak. Nieuwe 
wegen in het gebombardeerde gebied waren nog 
volop in aanleg. Het stedenbouwkundige plan 
destijds, van solitaire volumens in het groen was 
na het toevoegen van lage wooneenheden in de 
jaren 80 in de wijk de Woenselse watermolen 
dan ook volledig van de kaart. Dit deel van de 
stad veranderde in standaard woonwijk met 
eengezinswoningen. 11.

De historie van het Rabobank gebouw begint 
in de wederopbouwperiode. Tijdens de Tweede 
Wereld Oorlog was namelijk een groot deel 
van de binnenstad en een deel van het gebied 
Fellenoord verwoest. De aanstelling van Van der 
Laan als maker van de wederopbouwplannen 
werd al gedaan vrij direct na de eerste 
bombardementen, voordat ook maar iets 
bekend was van tot wanneer de oorlog zou gaan 
duren. Van der Laan tekende een verplaatsing en 
verhoging van het spoortracé om zo de barrière 
die het spoor vormde tussen Noord en Zuid te 
verminderen. Daarnaast kreeg hij de opdracht om 
een aantrekkelijke binnenstad voor Eindhoven te 
ontwerpen aangezien de belangrijke winkelstraat 
de Demer volledig verwoest was.5    

De Rabotoren is ontworpen in het begin van 
de jaren 60 door Leo de Bever en is in 1967 
opgeleverd. Het ontwerp past goed bij de tijd 
waarin het gebouwd is. Banken moesten een 
solide uitstraling hebben. Elementen uit het 
ontwerp voor de Rabotoren komen ook overeen 
met de stijl van Marcel Breuer; een bekende 
architect in New York waar Leo de Bever aan het 
begin van zijn carrière heeft gewerkt. 6 
Naast de Rabotoren zijn er meer projecten uit 
de wederopbouwperiode in Eindhoven gebouwd 
met De Bever als architect. Zo is het Holiday 
Inn gebouw, maar ook het daarnaast gelegen 
Kantorencomplex uit 1972 en is het Evoluon (in 
samenwerking met Louis Kalff) ontworpen door 
De Bever architecten. De in de jaren 80 aan de 
Rabobank toegevoegde laagbouw is ontworpen 
door Kraaijvanger architecten.7    
De Rabotoren stond na zijn voltooiing zo 
ongeveer nog met zijn voeten in de modder 
doordat diens omgeving volop in aanleg was 
met nieuwe wegen en het fiets- en voetgangers 
tunnel netwerk. 

Andere gebouwen in de omgeving zijn in latere 
stadia toegevoegd aan het bouwbestand. Ook 
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Afbeelding 10.1 Rabobank in tussen de bouwputten 1968
Afbeelding 10.2 Net voltooide kantoren aan de oostelijke 
zijde van het Rabobank kantoor 1978
Afbeelding 10.3 Bouw van de fiets- en voetgangerstunnels 
Afbeelding 10.4 Foto van het gebied tussen het spoor en 
het Rabobank gebied 1967
Afbeelding 10.5 De vroegere route vanaf de Vincent van 
den Heuvellaan naar het TU terrein 1969
Afbeelding 10.6 Interieur na oplevering van de Rabotoren

Voordat het Limbopad was aangelegd had de 
weg ten noorden van het Rabobank terrein, de 
Vincent van de Heuvellaan nog een verbinding 
met de TU terrein en diende hierbij als extra 
auto toegang tot het TUe terrein. Na het 
afsluiten van de auto entree en de opening van 
het Limbopad is de Vincent van de Heuvellaan 
zijn taak verloren en is deze niet meer dan 
een overgedimensioneerde bestemmingsweg 
voor de Rabobank, studentenbunker en de 
woongebouwen aan de Westzijde van de 
studentenbunker.11 

Doordat de Rabobanktoren is gebouwd in een 
gebied wat nog volop in ontwikkeling was en 
nog steeds is het langzaamaan omsloten door 
infrastructuur en bebouwing en is het eiland 
gevormd.

HISTORISCH PERSPECTIEF



In tekeningen 11.1 t/m 11.4 zijn de conclusies 
die van invloed zijn op de Rabobank locatie 
aangemerkt.

Wegenstructuur
Het gebied is verdeeld door hoofdwegen, de 
primaire routes. In de ontstane delen is elk zijn 
eigen wegenpatroon aanwezig die hoofdzakelijk 
is bedoeld voor bestemmingsverkeer. 
Door de brede doorsnede van de Vincent van den 
Heuvellaan kan deze nog steeds gezien worden 
als een grote barrière. Door ook de andere 
verkeersaders is de omsluiting en afsluiting van 
het terrein het gevolg.

Groen
Het Rabobank terrein wordt omsloten door breed 
opgezette wegen met elk een brede strook gras 
met bomen tussen de rijbanen. Deze voorzien 
het uitzicht op het asfalt van een groene ring. Het 
grote parkachtige terrein van de TU voorziet het 
gebied van een openbaar park.

Functieverdeling
Aan beide zijden van de Fellenoord en de 
Professor Doctor Dorgeolaan bevinden zich 
kantoren en daarmee ontstaat er een grote 
strook van semi privé bebouwing, voornamelijk 
kantoren. De kantoren zijn hiermee dicht bij het 
centrale knooppunt voor auto’s en ook bij het 
knooppunt van het openbaar vervoer gesitueerd, 
met goede bereikbaarheid van de kantoren als 
gevolg heeft.

De route met winkels die vanuit het centrum 
richting het Noorden loopt naar de kruisstraat 
is een uitzondering op de overige voornamelijk 
woonfuncties waarmee het gebied zich gevuld 
heeft. 
   
De Noordelijke eilanden
Het Rabo- eiland is niet het enig eiland in de 
omgeving. Door de drukke verkeersaders is 

er bij het ontwerpen van de gebouwen en 
omgeving geprobeerd buffers te creëren tussen 
de gebouwen en de wegen. Brede voetpaden en 
ventwegen met groenstroken zijn gevolg. Ook 
het creëren van een plaatselijke parkeerplint 
heeft zorgt er voor dat gebouwen op zichzelf al 
eilanden vormen.

CONCLUSIES

Tekening 11.1 Conclusietekening Functies
Tekening 11.2 Conclusietekening Groen
Tekening 11.3 Conclusietekeing Wegen/barrières
Tekening 11.4 Conclusietekeing combinatie Groen en 
Wegen/Barrières



Deelvragen 
1.Wat zijn de positieve en negatieve aspecten 
van het Rabobank terrein en zijn omgeving?
Door de hoofdwegen die zich rond het gebouw 
bevinden is het gebouw met de auto goed 
bereikbaar. Ook de aanwezigheid van het trein- 
en busstation zijn positieve aspecten van het 
gebied. De verrijking van de verkeerswegen met 
groen is daarnaast ook een positief aspect van 
het gebied.

Verbindingen voor voetgangers ontbreken echter 
zowel aan de oostzijde als aan de westzijde, 
met  het ontstaan van hazenpadjes en onveilige 
situaties als gevolg. Het voetpad aan de 
zuidzijde is in zijn huidige staat niet meer dan 
een standaard breed voetpad.
Het gedeeltelijk op kolommen geplaatste 
gebouw sluit zich in zijn huidige staat enorm af 
van de omgeving. De parkeerbak en de betonnen 
muur omsluiten het terrein en zorgen voor deze 
afsluiting. 
Ontbreken van publiek functies op het 
beursgebouw en de winkels aan de kruisstraat 
na kan ook worden gezien als negatief aspect. 
Toevoegingen van publieke functies die niet in 
het centrum gehuisvest zijn of kunnen worden 
gehuisvest, zouden het gebied een positieve 
boost kunnen geven.  

2.Welke gebouwen/gebieden in de omgeving 
van het Rabobank terrein kunnen een voordeel 
behalen uit een verbinding met het terrein en 
vice versa?
In de omgeving bevinden zich vele kantoren. 
Deze zouden kunnen worden gelinkt aan het 
Rabo-terrein. Er zal hier dan wel een functie 
moeten worden gehuisvest die interessant is 
voor het kantoorpersoneel uit de omgeving.
Een directe link met het station zou het gebied 
kunnen verrijken. Ook het upgraden van 
de oostelijke en westelijke connectie voor 
voetgangers draagt een positieve lading. Het 

eind van het tunneltje aan de Oostelijke zijde 
van het gebied kan eventueel ook gelinkt worden 
aan het nieuwe gebouw. Zo kan de veiligheid 
van dit fiets- en voetpad verbeteren, doordat het 
daarmee meer een plein gaat vormen in plaats 
van een doorvoerroute. 

BEANTWOORDING DEELVRAGEN



De ontwerpkeuzes tot in detail
ONTWERP



Afbeelding 12.1 Schets van de drie basis concepten die 
het Eindhoventity concept vormen
Afbeelding 12.2 Eindhoventity concept

Het uiteindelijke conceptidee is gevormd door 
de goede elementen uit drie idee concepten te 
halen en deze samen te voegen.
Tijdens een schets- en morfologische studie zjin 
twaalf concepten bedacht, waarvan volgende 
drie de meeste potentie.

The Fortress: Bij dit concept is het gebouw 
naar de rand van de ontwerplocatie geduwd, 
waarbij er in het midden een binnenterrein 
ontstaat. De extreem brede omliggende straten 
worden zo voorzien van een straatwand die in 
de huidige situatie ontbreekt. Het binnenterrein 
zorgt er daarbij voor dat er een meer intieme 
buitenruimte wordt gecreëerd in het gebied met 
veel open groen.
Tree Lane: In dit concept wordt een groene 
looproute rond het gebouw ontwikkeld. Deze 
voorziet de autowegen van een rij laanbomen. 
Zo ontstaat er een nieuwe route rond het gebouw 
die ervoor zorgt dat het voetgangersgebied rond 
het gebouw ge-upgrade wordt van een voetpad 
naar een recreatieve entreezone.
The Eindhoven: Eenzelfde soort gebouw als 
De Rotterdam van Rem Koolhaas, maar in dit 
geval een megastructure met de focus op de 
Fellenoord. De achterzijde van het terrein zal 
worden ingedeeld met bomen en groen.

Deze drie concepten zijn samengevoegd en 
vormen daarmee concept Eindhoventity. De 
vorm van dit concept is een rechthoekig blok, 
met een ruime binnentuin in het midden. Het 
gebouw is naar de buitenzijde van het terrein 
geduwd, maar is wel voorzien van een ruime 
groene looproute rond het gebouw. De mate van 
belangrijkheid van de Fellenoord wordt hierbij 
versterkt en een visueel aantrekkelijke connectie 
naar het station zal daarbij worden gemaakt.

Naast een nieuw onderkomen voor de Rabobank 
dat zal worden ingedeeld met Het Nieuwe 
Werken concept, zal het gebouw ruimte bieden 

voor nog een ruim hoofdkantoor dat een indeling 
zal kennen naar hetzelfde concept. Tevens zullen 
er gezamenlijke/verhuurbare vergaderruimten 
zullen aanwezig zijn in het gebouw. 
Start-up appartementen/studio’s met een 
bijbehorend kantoortje daarnaast deel uit maken 
van de mix van functies van het gebouw. 
Ook een museum zal zich huisvesten in het 
gebouw. Dit museum zal voornamelijk kunst 
uit de regio exposeren, waardoor het andere 
Eindhovense museum; het Van Abbe, zich 
juist kan focussen op internationale kunst. 
De kunststukken in het museum zullen ook 
te koop zijn voor het publiek. Passend bij het 
economische karakter van het gebouw. 
Verder zal het nog op te richten Eindhoven Lab 
zich in het gebouw gaan situeren. 
Het Eindhoven Lab zal bestaan uit enkele 
stedenbouwkundigen, architecten en 
onderzoekers, die onderzoek zullen doen naar 
Eindhoven vanuit een stedenbouwkundig en 
architectonisch standpunt. Daarnaast staan ook 
zij open voor meningen van inwoners en andere 
belanghebbenden om zo naast onderzoeken 
ook voorstellen te kunnen aandragen bij de 
gemeente. Door het contact met inwoners 
zullen zij kunnen fungeren als stem van het 
Eindhovense volk ten behoeve van architectuur 
en stedenbouw. Passend bij deze functie zal er 
ruimte in het gebouw worden aangebracht voor 
een grote maquette van de stad, die publiek 
toegankelijk zal zijn. Ook andere publieke 
functies (speciaalwinkels, kantoortjes, ateliers 
e.d.) zullen zich in het gebouw kunnen vestigen 
door de nog nog te verhuurbare ruimtes. 

Naast interactie tussen de verschillende 
functies in het gebouw zal er ook een interactie 
aangegaan worden met het binnenterrein en het 
parkeren. In plaats van de auto’s alleen onder 
de grond te stoppen zullen er  visuele en fysieke 
connecties tussen de functies en het parkeren 
gemaakt worden.

CONCEPT IDEE



Afbeelding 13.1 Grenzen waaraan het gebouw zich 
gevormd heeft.
Afbeelding 13.2 Morfologische ontwikkeling van de 
gebouwvorm

De rechthoekige blok vorm die is ontstaan als 
concept wordt vervormd naar zijn omgeving. 
Zo wordt deze aan de zuidzijde parallel aan de 
andere kantoorgebouwen aan de Fellenoord 
geplaatst. De noordzijde van het gebouw zal 
zich parallel stellen aan de Vincent van de 
Heuvellaan. De oostzijde zal gaan fungeren als 
straatwand en de zichtlijn naar de Kennedytoren 
versterken. De westelijke straatwand zal richting 
het zuiden meer afstand nemen van de straat, 
zodat de ruimte rond de weg zich richting de 
drukke kruising opent en het zicht op het station 
en de stad versterkt. 
Deze zuidwestelijke hoek is daarnaast erg 
belangrijk als iconische hoek. Het hoogste punt 
van het gebouw zal zich dan ook hier bevinden. 

De centrale entree naar het binnenterrein zal 
worden gemarkeerd door het dak hier te verlagen 
zodat er een knik in het dak ontstaat. 
De begeleidende straatwand naar de 
Kennedytoren zal beginnen met een hoogte 
van ongeveer 5 verdiepingen (aangepast aan 
de woongebouwen met de kleinere schaal 
bebouwing die zich aan de achterzijde in de wijk 
de Woenselse Watermolen bevindt). De hoogte 
zal in de hoek richting de Kennedytoren visueel 
op dezelfde hoogte uitkomen als de laagbouw 
rond de Kennedytoren. 
De laatste hoek, de Noordwestelijke mag hoger 
zijn dan de Noord Oostelijke hoek aangezien zich 
aan de andere zijde van de Montgomerylaan ook 
behoorlijk hoge woongebouwen gesitueerd zijn. 
Daarentegen is een lage hoek hier ook interessant 
om zo nog de ondergaande zon het binnenterrein 
te laten binnentreden. Een compromis tussen 
beiden opties is hier dan ook gekozen om zo het 
beste van beide werelden te hebben. 
Onder de knik van het dak zal de centrale entree 
een glimp van de binnentuin prijs gegeven en 
nieuwsgierigheid opwekken voor de mensen bij 
het station. 
Aan de Westzijde zal er ook interactie aangegaan 

worden tussen het gebouw en het voetgangers- 
en fietspad. Het in huidige staat verzonken 
pad maakt geen contact met zijn omgeving, 
met gevolg dat deze tunneltjes en de voet- en 
fietspaden ’s avonds als onveilig bestempeld 
worden.   

CONCEPT VORM



Afbeelding 14.1 elementen waarmee het gebouw is 
opgebouwd. Elementen 2&4 zullen zich steeds aan beide 
kanten van het atria bevinden, als hier weergegeven.

Om het gebouw te structuren zijn enkele 
belangrijke keuzes gemaakt. Zo is er een 
symmetrieas in het gebouw aangebracht en zijn 
de Oostelijke en Westelijke zijden parallel aan 
elkaar geplaatst.
Het gebouw kan worden gezien als een ketting 
waaraan de verschillende elementen zijn 
geregen. Zo zijn de hoeken speciale delen, 
waarin vides en verdiepings verbindende trappen 
aanwezig zijn. Daarnaast zijn er de basis delen 
die bestaan uit een kern van 7,2 meter bij 14,4 
meter met aan beide zijden eenzelfde afmeting 
vloeroppervlakte.
Tussen twee kernen wordt steeds een atrium 
toegevoegd. In deze atria zijn vloerdelen 
aanwezig, maar niet op elk niveau, waardoor hier 
vloervelden ontstaan met een dubbele of zelfs 
driedubbele verdiepingshoogte. De atria zullen 
daarnaast ook op veel plaatsen scheidingslijnen 
tussen de verschillende functies zijn en, net als 
de hoekdelen, verschillende verdiepingsvloeren 
verbinden door middel van trappen. Ook zorgen 
deze ervoor dat extra daglicht het gebouw 
binnentreedt.

CONCEPT STRUCTUUR
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De basis van Het Nieuwe Werken (HNW) is 
een verandering in denk- en werkconcept 
voor bedrijven. De technologie is veranderd 
(verbeterd?) en biedt daarom mogelijkheden tot 
het ontwikkelen van nieuwe werkstrategieën. Het 
kantoor verandert van negen tot vijf werkplek 
in een ontmoetingsplaats voor het personeel. 
Werken wordt niet langer vastgepind aan een 
plaats, maar meer aan een toegang tot internet, 
waarbij een toegang tot internet ook de toegang 
wordt tot het bedrijf. Mensen krijgen hierdoor 
meer eigen verantwoordelijkheid om hun eigen 
taken op tijd te voldoen en de strenge hiërarchie 
in het bedrijf vermindert hierdoor. Waar en 
wanneer jij werkt wordt gedeeltelijk bepaald door 
je persoonlijke situatie. Met het geheel als doel 
om meer effectiever en efficiënter te werken. 
Daarnaast wordt er steeds meer digitaal gewerkt 
en daardoor minder geprint. Ook het plaats 
ongebonden werken zorgt voor vermindering van 
het brandstofverbruik doordat medewerkers, om 
te kunnen werken, niet per definitie op kantoor 
aanwezig hoeven te zijn. Tijd in de file wordt 
hiermee ook bespaard. Daarnaast zijn minder 
werkplekken nodig op het kantoor waardoor er 
kantoorruimte wordt bespaard.12 

Doordat HNW een concept is en er geen regels 
of dergelijke aan verbonden zijn is er niet één 
manier om een bedrijf te koppelen of aan te 
passen op HNW. Elk bedrijf kan zijn eigen doelen 
stellen en zijn eigen methoden hanteren om Het 
Nieuwe Werken toe te passen. De Rabobank 
heeft zijn eigen methode: Rabo Unplugged. Ook 
Microsoft en Vodafone in Nederland hun eigen 
draai gegeven aan HNW.

Microsoft
In het kantoor van Microsoft in Amsterdam op 
Schiphol is ook zijn eigen draai gegeven aan 
HNW concept. Een concept dat voor het bedrijf 
al werd uitgedragen door Bill Gates als ‘The new 
World of Work.’ In het Microsoft systeem van 
HNW zijn er geen vaste werkplekken en is er 
keuze aan werkplekken die passen bij de situatie 
of het werk dat je op dat moment gaat doen. Van 
overlegplekken, stilteplekken, vergaderruimten 
tot ontspanningsplekken, er zijn veel mogelijke 
werkplekken aanwezig in het gebouw. Als gevolg 
van het ontbreken van vaste werkplekken zijn 
wel lockers nodig om de persoonlijke spullen 
van de medewerkers op te bergen.13  

Bij Microsoft is er vanuit een topdown methode 
gehanteerd. Ook het management moest 
geloven aan het systeem. Dit maakt ook deel 
uit van het overtuigen van de medewerkers. 
De technologische kennis en systemen die 
Microsoft ter beschikking heeft, geeft hen een 
voorsprong op andere bedrijven bij het invoeren 
van een HNW systeem. 
Zo is online te zien wie beschikbaar is op 
dat moment en wie niet. Ook is chatten 
en communiceren met collega’s via video 
mogelijk via dit systeem, dat de naam Office 
Communicator draagt. Dit systeem maakt 
ook deel uit van de producten die Microsoft 
verkoopt.14

Microsoft verkoopt naast alle Office producten 
ook Xbox-en, deze maken ook deel uit van 
de inrichting en geven de medewerkers de 
mogelijkheid een korte pauze te geven. Ook 
andere relaxruimten en de koffieautomaten zijn 
plaatsen waar een moment van ontspanning 
mogelijk is. Verder is er een centrale koffiebar 
in het pand aanwezig waar barista’s de 
medewerkers kunnen voorzien van koffie.15  

HET NIEUWE WERKEN

Afbeelding 14.1, Afbeelding 14.2, Afbeelding 14.3 & 
Afbeelding 14.4 Interieur afbeeldingen van het Kantoor 
van Microsoft.
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Afbeelding 15.1 Lounge ruimte bij Vodafone
Afbeelding 15.2 Zitje in Vodafone gebouw
Afbeelding 15.3 Treincoupe in het interieur Vodafone 
Afbeelding 15.4 Eetplein Rabobank Utrecht
Afbeelding 15.5 Eetplein Rabobank Utrecht
Afbeelding 15.6 Verdiepingsvloer Rabobank Toren Utrecht

relaxruimtes aanwezig. Vodafone geeft nog 
meer zijn persoonlijk twist aan HNW door de 
nagebouwde treincoupe in het pand, die de 
efficiënte wijze van werken moet uitdragen en het 
oplaadpunt, waar laptops en mobiele telefoons 
opgeladen kunnen worden bij een boom; hetgeen 
een statement van groene energie uitdraagt. 
Ook bij Vodafone is een soort plaza aanwezig 
waar eten en drinken kan worden gecombineerd 
met ontmoeten en werken.17  

Rabobank
De Rabobank heeft met de inrichting van het 
Interpolis kantoor in Tilburg van eind jaren 90 
destijds al een dergelijk Nieuwe Werken systeem 
toegepast. Nu met Rabo Unplugged wordt er een 
concept gecreëerd dat zo langzaamaan wordt 
doorgevoerd door heel Rabobank Nederland. 
Het hoofdkantoor in Utrecht is daar een bekend 
voorbeeld van. De begane grond in het kantoor 
is het ‘plein’, het deel waar ontmoeten en 
eten en drinken worden elkaar versterken. 
Naast een koffiebar zijn hier eetgelegenheden, 
vergaderruimten, stiltegebieden, kantoren en 
kunstwerken gecombineerd. Kunst maakt ook 
een belangrijk deel uit van de Rabobank, in het 
kantoor in Utrecht is namelijk een deel aanwezig, 
de kunstzone, waar de kunst die de Rabobank 
in bezit heeft geëxposeerd wordt aan het grote 
publiek.18   

De toren zelf is ook voorzien van meerdere 
soorten werkplekken. Deze vloeren zijn net als 
het plein ook vrij divers. Ze bestaan uit een klein 
plein, met koffieautomaat en lunchbankjes met 
daaromheen de werkplekken. Deze variëren 
van stiltewerkplekken tot vergaderruimten, duo 
werkplekken, ontmoetingsplekken en bureaus. 
Het geheel is ingedeeld met rondingen om zo in 
te spelen op de ‘flow’ van het gebouw die Ellen 
Sander van Sander architecten als basis noemde 
en gebruikte voor de inrichting van de toren.19     

Vodafone
Het kantoor van Vodafone in Amsterdam speelt 
erg in op het CO2 verbruik dat wordt verminderd 
door de ‘mobiele’ werkmethode die zij 
toepassen. Het verminderen van het gebruik van 
lease auto’s en hun medewerkers aansporen om 
met het openbaar vervoer of de fiets te komen 
zijn hier onderdelen van. Om dit mogelijk te 
maken gebruikt Vodafone een mobiliteitsbudget. 
Naast een keuze van vervoer wordt hier ook de 
laptop en het type telefoon dat de medewerker 
wil gebruiken in aangegeven. De medewerkers 
worden daarnaast elke twee jaar voorzien van 
een nieuwe telefoon.16  

Printen wordt zo veel mogelijk voorkomen en 
ook het gebouw zelf is uitgevoerd met attributen 
om kosten te besparen en in te spelen op 
duurzaamheid en energiebesparing. Vodafone 
is daarnaast een bedrijf dat door de producten 
die zij verkopen aan de consumenten ook 
al een stevige basis heeft voor de mobiele 
werkmethode. Daarop inspelend zijn veel van de 
vergaderruimten in het gebouw voorzien van de 
mogelijkheid om video conferences te houden. 
Zo is de connectie met de andere vestigingen 
van Vodafone wereldwijd ook geopend.
Bij deze mobiele werkmethode werken de 
meeste medewerkers met hun eigen laptop en 
zijn vaste beeldschermen grotendeels onnodig. 
Niemand heeft in het concept van Vodafone dan 
ook zijn eigen werkplek, ook de CEO niet. Juist 
het topdown invoeren is een van de aspecten 
die Vodafone bij nieuwe veranderingen en bij de 
invoering van HNW hanteerde. 
Het samenwerken en delen van ideeën en 
kennis speelt een belangrijke rol in de indeling 
van het kantoor. Verder zijn er werkplekken 
als; focusruimtes (werkplek voor een of twee 
mensen), belcellen, een bibliotheek (werken 
in stilte) en gedeelde bureaus aanwezig. Ook 
is het gebouw voorzien van vergaderruimten, 
snelle teammeeting ruimten, projectrooms en 

HET NIEUWE WERKEN



INDELINGSCONCEPT 

Afbeelding 16.1 Het Nieuwe Werken indelingsmatrix

Duidelijk is dat er overlap ontstaat tussen de 
uitvoeringen van de verschillende bedrijven en de 
indelingsconcepten van HNW die zij toepassen. 
Er zijn stilteplekken om te focussen, individueel 
of voor projectteams, of juist lounge werkplekken 
waar tussendoor tijd is om te socializen met 
collega’s of om even een momentje rust te 
pakken.

In de matrix hiernaast is een overzicht gemaakt 
van verschillende van voorbeelden van 
indelingen die deel uit kunnen maken van een 
indelingsconcept gebaseerd op Het Nieuwe 
Werken. Naast deze werkplekken zullen kantoren 
toch nog moeten worden voorzien van lockers 
voor het personeel, kasten en opbergruimten, 
(postkamer), koffieautomaten, een eventuele 
lunchroom enzovoort.
De matrix is georganiseerd van individuele 
werkplekken naar samenwerkplekken (van links 
naar rechts) en van focus werken naar lounge 
werken(van boven naar beneden).

Kijkend naar de indeling van een standaard 
kantoortuin komen het type meubels dat deel 
uitmaakt van de inventaris zo ongeveer uit in 
het midden van de matrix. Geconstateerd kan 
worden dat de indelingen van de kantoren met 
HNW systeem juist de uiterste opzoeken om zo 
geen gemiddelde werkplek te creëren maar een 
specifieke.  

De matrix is ook gebruikt om het gebouw en dan 
met name het kantoor van de Rabobank en het 
andere grote kantoor in het gebouw in te delen. 
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Afbeelding 17.1 Impressie Rabobank atria met museum
Afbeelding 17.2 De Rabobank functie in Eenhoven
Afbeelding 17.2 (volgende pag.) Impressie Rabobank 
entree
Tekening 17.1(daarop volgende pag.) Doorsnede 
Rabobank entree | Schaal 1:200
Tekening 17.2 Doorsnede zuidwestelijke entree | Schaal 
1:200 

RABOBANK

Het deel van Eenhoven dat door de Rabobank 
in gebruik zal worden genomen heeft een Grand 
entree aan de Strip. Deze ‘Strip’ die eenzelde 
naam draagt als het publieke gebouw op de 
High Tech Campus, bestaat hier uit een groene 
strook  aan de zuidzijde van het gebouw, waar 
publieke functies aan gevestigd zijn. Verderop in 
dit document wordt hier verder op ingegaan. 
Het gebouw binnentreden vanuit de parkeergarage 
of via de binnentuin is ook mogelijk. De grand 
entree is het atrium van de Rabobank, met aan 
de rechterzijde de Rabokunst collectie. Mensen 
die deze willen bewonderen, een vergaderruimte 
hebben gehuurd of bij de printshop of de andere 
verhuurbare unit willen komen zullen door de 
Rabo kunstcollectie lopen naar de kern waar 
de liften zich bevinden en hiermee naar de 
desbetreffende verdieping gaan. Het Rabobank 
personeel zelf gaat om te werken links naar 
het Eetplein of de trap op naar meerdere  
werkruimten. Het Eetplein is een plaats om te 
ontmoeten en eten, daarnaast is deze voorzien 
van een eigen buitenterrein, die zich aan de 
westelijke zijde boven op de fietsenstallingen 
bevindt.

Het Rabobank kantoor bevindt zich met name 
in de zuidwestelijke hoek van het gebouw, 
waarbij vloervelden uitsteken richting het oosten 
en het noorden. Visuele connecties met het 
museum, het andere kantoor, de verhuurbare 
vergaderruimten en de printshop, zijn het gevolg. 
Er is daarbij rekening mee gehouden dat er alleen 
visuele relaties zijn tussen de functies en geen 
fysieke. Met fysieke wordt bedoeld dat wanneer 
twee functies bij een atrium uitkomen eigenlijk 
een van de twee het atrium in bezit heeft. Door 
hier een balustrade of een glazen wand aan te 
brengen wordt hiervoor gezorgd. 
Bij de vides in de zuidwestelijke hoek is elke 
verdieping voorzien van een koffieautomaat en 
een mogelijkheid om even te zitten. Doordat hier 
alle verdiepingen aan elkaar gelinkt zijn door 

middel van trappen, zal dit gaan fungeren als 
verbindingsroute tussen de verdiepingen. Ook bij 
de andere atria van de Rabobank is het mogelijk 
om van verdieping te wisselen door middel van 
de trappen. Natuurlijk zijn ook de liften in de 
kernen een optie.

Op de eerste verdieping bevinden zich 
werkplekken voor medewerkers die maar voor 
een paar uur op het kantoor zijn. Snel even een 
presentatie of overleg voorbereiden gebeurt dan 
ook met name hier. De overige verdiepingen 
kunnen eventueel per sector worden ingedeeld. 
Variatie in de soorten ruimten is hier namelijk 
overal aanwezig. Plaatselijk zijn de verdiepingen 
voorzien van teamruimten. Deze werkruimten 
zijn bedoeld voor maximaal 12 personen en 
bevatten alle benodigdheden om de dag mee 
door te komen.

De bovenste etage is de imponeerverdieping. 
Deze verdieping heeft in de zuidwestelijke 
hoek een dubbele verdiepingshoogte en is daar 
voorzien van twee erg grote vergaderruimten. 
Hier zal worden gepraat met de belangrijke 
klanten en worden de grote deals gesloten. De 
rest van deze verdieping is verder ingedeeld met 
de Nieuwe Werken Matrix. Deze verdieping zal 
wel bedoeld zijn voor de managementafdeling 
van het bedrijf. Ook zij zullen geen vaste 
werkplekken hebben en kunnen kiezen waar ze 
die dag willen werken.
Een verdieping lager is de connectie met de 
verhuurbare vergaderruimten gemaakt. Deze 
verhuurbare vergaderruimten zullen voor alle 
functies in het gebouw gratis te reserveren zijn. 
Voor personen en bedrijven die niet in Eenhoven 
gevestigd zijn zullen er kosten zijn verbonden 
aan het gebruik maken van de vergaderruimten.

Het Rabobank kantoor is voorzien van een 
dubbelhoge buitenruimte op de vierde verdieping. 
Ook deze bevindt zich in de zuidwestelijke hoek.  







Tekening 18.1 Doorsnede ter plaatse van de connectie 
tussen de woningen en het museum | Schaal 1:200 

HET MUSEUM

In het museum, dat is gevestigd in de noord-
westelijke hoek van het gebouw, zal kunst van 
(opkomende) nationale en regionale kunstenaars 
komen hangen. Zo kan het Van Abbe museum 
zich focussen op de internationale kunst. 
Daarnaast zal een deel van de kunstwerken in 
het museum ook te koop zijn. Dit past bij het 
economische karakter van het gebouw. 
Door de plaatsing van het museum in deze 
hoek van het gebouw wordt direct zonlicht 
voorkomen. Ook is er licht vanuit het noorden, 
wat een positief aspect is voor musea. Direct 
zonlicht heeft een negatief effect op schilderijen. 
De entree van het museum bevindt zich ook aan 
de noordzijde van het gebouw.
Daarnaast is er ook de mogelijkheid om vanaf de 
parkeerroute op de begane grond het museum 
binnen te gaan. Voor deze entree is ruimte 
vrij gehouden waar een auto kan stoppen, 
passagiers uitlaten en daarna gaan parkeren. 
De begane grond heeft plaatselijk een dubbele 
hoogte. De vloeren hier zijn voorzien van vides 
en verbindende trappen. 

Vanuit de noorwestelijke hoek, het centrum 
van het museum zijn de andere verdiepingen te 
bereiken met de trap en ontstaat er een routing 
door het museum. Doordat alle vloervelden 
van het museum uitkomen bij dit centrum is 
compartimentering van het museum mogelijk. 
Daarnaast zijn de ruimten voorzien van inkijkjes 
in het Rabobankkantoor, visueel contact met de 
gezamenlijke werkplekken die bij de woningen 
horen en zicht richting de hellingbanen van de 
parkeergarage. Ook het museum is voorzien van 
een buitenruimte met dubbele hoogte. 



Afbeelding 19.1 Isometriën van de verschillende 
woonunits
Tekening 19.1 Doorsnede gebouw ter plaatse van het de 
gezamelijke werkruimten voor de start-ups, zie bijlage 
voor doorsnede ter midden van de west-vleugel | Schaal 
1:200
Tekening 19.2 Doorsnede door de entree van het tweede 
hoofkantoor | Schaal 1:200

THUISWERKEN

Wonen in Eenhoven is niet voor iedereen 
mogelijk. De studio’s en appartementen in het 
gebouw zijn bedoeld voor starters op zowel op 
de huizen- als bedrijvenmarkt. In het gebouw dat 
64 studio’s / appartementen telt zijn ongeveer 
30 kantoortjes aangebracht voor deze start-ups. 
Door de start-ups naast beschikking te stellen 
van deze gedeelde 3,6 x 3,6 meter kantoortjes, 
ook enkele plekken te bieden waar gezamenlijk 
kan worden gewerkt, wordt er voor gezorgd dat 
de individuele start-ups deel uitmaken van een 
groter geheel en niet alleen dagen lang in een 
individueel kantoortje doormaken. 

De appartementen die grenzen aan de 
parkeergarage zijn voorzien van een ruime 
slaapkamer en  van een loggia-achtige 
buitenruimte van ongeveer 19 m2. De gevel is 
hier bekleedt met gaas, maar niet voorzien van 
glas. De woningen hebben een oppervlakte van 
51 m2 en zijn er maar vier van in het gebouw 
aanwezig. Door het bij de voordeur parkeren zijn 
dit de vier drive-by woningen in het gebouw.

De basis studio appartementen, waarvan ook 
de meeste in het gebouw aanwezig zijn, bestaan 
uit een U-vormige leefruimte die zich om de hal 
en badruimte vormt. Door de keuken en het bed 
in de toppen van de U-vorm te plaatsen is er 
een volledig uitzicht vanuit de woonruimte. Het 
oppervlak van deze woningen bedraagt ongeveer 
40 m2.

Op de bovenste etage loopt het dak van 
de noordwestelijke hoek af naar de lagere 
noordoostelijke hoek. Hierbij ontstaat ruimte 
om maisonnette appartementen en dubbelhoge 
studio’s te creëren.
De eerste dubbelaagse studio is voorzien van 
een soort inwendig balkon waarop het bed 
kan komen te staan, daarnaast is er ruimte om 
een bureau of zitje te plaatsen. Dit balkon is 
toegankelijk via een vaste hoektrap waaronder 

een opbergkast wordt gecreëerd. De woonunits 
die ontstaan hebben een oppervlakte van 54 m2.
Het andere maisonnette appartement is naast de 
woonkamer voorzien van een verdiepingsvloer 
die zich gedeeltelijk boven de gang bevindt. 
Doordat de gang hierbij een lagere hoogte krijgt 
worden deze woningen alleen geplaatst bij 
bijvoorbeeld een atrium of bij de aangrenzende 
kantoortjes, zodat de gang niet bedrukkend 
overkomt. 
Door de indeling van deze maisonnette kan 
via beide zijden van het appartement licht 
binnengelaten worden. De 24 vierkante meter 
tellende verdieping is hierdoor gecombineerd 
met de 40 m2 tellende basisstudio en vormen 
hierdoor ook de grootste woonunits in het 
gebouw. 

De gezamenlijke werkplekken bevinden zich in 
beide atria aan beide zijden van de woonunits. 
Ter plaatse van de kantoortjes in het midden van 
deze vleugel, zijn ook extra vides en een glazen 
dak aangebracht, om ervoor te zorgen dat er bij 
de kantoortjes en de woning entrees natuurlijk 
licht binnen komt. Ook de atria werkplekken 
zijn ingedeeld met verschillende soorten 
werkplekken, zo kunnen de start-ups zelf kiezen 
hoe ze die dag willen werken.     





Afbeelding 20.1 Aanmerking 2.0 hoofdkantoor in 
gebouwvorm
Afbeelding 20.2 Impressie van de atria vloeren van het 2.0 
hoofdkantoor

2.0 HOOFDKANTOOR

Door de afmetingen van het gebouw is er 
naast het hoofdkantoor van de Rabobank en 
de kleinere kantoren, ook nog ruimte voor een 
tweede hoofdkantoor. Het kantoor is gelegen 
op een toplocatie en biedt daarom enorm veel 
mogelijkheden. In de omgeving van het gebouw 
is sprake van leegstaande kantoren. Het gaat 
hierbij om enkele van de kantoren uit de jaren 
70. Wellicht is de verouderde staat en daardoor 
de hoge energiekosten een van de redenen voor 
leegstand van deze kantoren. Ook het imago 
van een bedrijf moet natuurlijk passen bij het 
gebouw. Prediken dat je een bedrijf bent dat 
duurzaamheid, energiezuinigheid en een open 
houding naar de klanten hoog in het vaandel 
stelt, terwijl het gebouw dat je huurt een hoge 
energierekening heeft en een gesloten uiterlijk 
mismatchen dan. Daarom wordt er in dit geval 
ook niet gebouwd voor leegstand. Er wordt 
een prachtig flexibel kantoorpand aangeboden 
dat perfect als hoofdkantoor kan dienen voor 
een ander groot bedrijf. Door de flexibele opzet 
zouden er eventueel ook kleinere units verhuurd 
kunnen worden. Ook is deze functie ingedeeld 
met de Nieuwe Werken matrix.

De entree die zich aan de oostzijde bevindt is 
gedeeltelijk gezamenlijk. Bij binnentreden zijn 
aan de rechterzijde verhuurbare units, zowel op 
de begane grond als op de eerste verdieping. De 
entree is voorzien van een grote brede trap die 
één verdieping stijgt en daarbij een entree tot de 
eerste verdieping biedt zowel aan de linkse als 
rechtse zijde. Tevens is hier de mogelijkheid om 
naar de binnentuin te gaan. 

Ook bij dit hoofdkantoor is de hoek een erg 
belangrijk onderdeel in verbinding van de 
verschillende verdiepingen. Het entree atrium 
zorgt voor een gemakkelijke verbinding tussen 
de verdiepingen. 





Tekening 21.1 Doorsnede door enkele publieke functies
Afbeelding 21.1 Verhuurbare units aangemerkt in 
gebouwvorm
Afbeelding 21.2 Restaurant aangemerkt in gebouw
Afbeelding 21.2 (volgende pag.) Impressie restaurant, 
Eindhoven maquette en kantoor.  

PUBLIEKE FUNCTIES

De koppeling naar de publieke functie zorgt 
ervoor dat er vele mogelijkheden zijn. 

Verder zijn er nog meer verhuurbare units in 
het gebouw aanwezig, waarbij een paar al 
aangewezen zijn met een bepaalde functie. 
Zo zal er in het gebouw een printshop komen. 
Deze komt aan de rechterzijde van het entree 
atrium van de Rabobank op de tweede verdieping. 

Ook is er een Koffiebar in het gebouw. Deze zal 
zich juist aan de westelijke zijde bevinden bij 
de fietsenstalling. Werknemers die met de fiets 
komen kunnen hier na het parkeren van hun 
fiets terecht. Door deze functie aan deze zijde te 
vestigen ontstaat er een relatie tussen het fiets- 
en voetpad met het gebouw. Mensen die vanuit 
Woensel komen gefietst kunnen even een kopje 
koffie halen en doorfietsen naar hun werk in het 
centrum en studenten die richting de Fontys 
lopen hebben de mogelijkheid om een korte stop 
te maken.

Door andere verhuurbare units niet direct 
van een functie te voorzien kan het gebouw 
zich ontwikkelen en inspelen op toekomstige 
veranderingen. Exclusieve winkels en 
designwinkels, maar ook kleine kantoren 
kunnen zich hier voornamelijk vestigen, een 
gevarieerd aanbod kan het ontwerp alleen maar 
ten goede doen. Grote franchise merken die het 
Eindhovense stadcentrum domineren zullen 
echter niet gewaardeerd worden in het geheel. 
Door de losse units toe te voegen aan het 
gebouw kunnen partijen van buitenaf inspelen 
op de nieuwe situatie die ontstaat.

In het gebouw zullen enkele publieke functies 
gehuisvest worden. Restaurant MEet  
bijvoorveeld; het restaurant waar eten en 
ontmoeten (meeten) wordt gecombineerd. 

Het restaurant/lunchroom dat zich gevestigd 
heeft aan de strip is een plek waar al het 
kantoorpersoneel rond de Fellenoord terecht 
kan voor een lunchpauze, maar ook na werktijd 
kan eten en elkaar kan ontmoeten. Door de 
aanwezige bedrijfsboxen kan vergaderen en eten 
worden gecombineerd. 
Het restaurant met dubbele verdiepingshoogte is 
ook voorzien van een terras aan de strip, een 
terras op het zuiden. 

Ook de grote (nog te maken) maquette 
van Eindhoven zal bereikbaar zijn vanaf het 
restaurant. Een verdieping boven de maquette 
zijn enkele leesplekken ingericht. Informatie en 
literatuur over architectuur en Eindhoven zal 
hier beschikbaar zijn. Bij deze leesplekken is de 
entree van het Eindhoven Lab gesitueerd. 
Dit Eindhoven lab zal een semi publieke functie 
in het gebouw gaan vormen. Verbonden met een 
grote publiek toegankelijke maquette zal het een 
interessante stop zijn voor de Eindhovenaren. 
Het Eindhoven lab is toegankelijk voor bewoners 
van Eindhoven en biedt een luisterend oor voor 
de stedenbouwkundige en architectonische 
problemen van de bewoners. Ook zal er door het 
Eindhoven Lab onderzoek worden gedaan naar 
de stedenbouwkundige context van Eindhoven. 
Voorstellen en onderzoeken zullen hierbij ook 
worden aandragen bij de gemeente, waarbij de 
rol van het Eindhoven Lab extern adviesorgaan 
zal zijn. Hierbij kunnen zij de bewoners van 
Eindhoven vertegenwoordigen.

Vlak bij de maquette is een verhuurbare unit 
aanwezig, bijvoorbeeld een Eindhoven winkel 
zou zich hier kunnen huisvesten. Maar ook een 
klein architectenbureau zou zou een optie zijn. 
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DE ROTS IN HET BERGLANDSCHAP

In het midden van het heuvelachtige binnenterrein 
is een paviljoen gesitueerd. Dit gebouwtje met 
een piramide achtige vorm voorziet de binnenhof 
niet alleen van een focuspunt bij het binnentreden 
van de binnentuin, de Rots is namelijk ook een 
workshopruimte. Het gebouwtje is voorzien 
van een lezingsruimte in de vorm van een grote 
trap, zit boxen, een afgesloten (vergader) ruimte 
en een open ruimte. Gebruik maken van de 
entreevelden is ook mogelijk. Verder is er een 
toiletruimte, opslag en keukentje in de Rots 
aanwezig.

Het gebouw heeft splitlevel vloervelden en 
bevindt zich zowel boven het niveau van het 
binnenterrein als eronder, in de parkeergarage. 
Het begane grondveld van het paviljoen bevindt 
zich nog zo’n halve meter dieper dan de 
parkeergarage, zo ontstaat er een rand die het 
gebouw aan de binnenzijde een sterke basis 
geeft.  

De gevel en dak van het gebouw bestaan uit 
driehoekige vormen, zowel van glas als dicht. 
De gevel is het best te beschrijven als zijnde 
twee gevels met Structural-glazing profielen 
die tussenin constructief aan elkaar worden 
gekoppeld. De constructie die hiermee ontstaat 
is vergelijkbaar met een wand van truss 
constructies die in dit geval aan beide zijden is 
voorzien van een structural glazing vliesgevel 
die op zijn beurt weer gevuld is met dichte en 
glazen panelen. Zo ontstaat er een gevel met een 
spouw van ongeveer 30 centimeter. Dit ontwerp 
en voornamelijk de spouw zorgen er zo voor dat 
de gevel als een soort lichtbuis gaat werken en 
extra licht transporteert naar de parkeergarage.
Door ervoor te zorgen dat de dichte en open 
panelen in de binnen en buitenzijde van de 
gevel variëren zorgt de gevel voor een speciale 
lichtinval in het gebouw en wordt het een uniek 
element in zijn omgeving. Ook het dak wordt van 
dezelfde structural glazing voorzien.

Het dak zal echter bestaan uit een enkele structural 
glazing wand, de constructie zal worden 
opgenomen in de profielen van het systeem. 
Doordat het dak groter is dan de workshopruimte 
zelf ontstaat er ook een soort overkapping. Het 
vliesgeveldak wordt hier plaatselijk niet gevuld 
met dichte of glazen elementen zodat de planten 
die zich onder het dak bevinden, regen en 
zonlicht kunnen ontvangen. Ook komt er zo extra 
licht de parkeergarage binnen. 
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Rond het gehele gebouw loopt een soort groene 
route of entreezone. Door aan elke zijde te 
adresseren ontstaan er geen verlaten of onbenutte 
voetpaden, maar ontstaat er een aangename 
wandelroute met groen. De Strip, de strook 
groen die zich aan de voorzijde van het gebouw 
situeerd heeft hierbij de hoofdfunctie. Deze Strip, 
waar het terras van het MEet restaurant deel van 
uit maakt, is de start van de verbindingen met 
de omgeving. Ook zijn de entrees van enkele 
publieke functies als de Rabo kunstcollectie en 
het MEet restaurant aan deze strip gevestigd. 
Hiermee veranderd het  voorheen extreem brede 
voetpad in een verbindingsroute en aangename 
verblijfplaats. Ook is de Strip een concept dat 
doorgezet zal worden naar de kantoren en het 
Holiday Inn hotel aan de westelijke zijde. Daar 
is namelijk eenzelfde soort breed onderbenut 
voetpad aanwezig wat zou kunnen worden 
verrijkt door meer groen. Ook krijgt het restaurant 
van het hotel hiermee een aangenaam uitzicht en 
zou het zich kunnen adresseren aan de Strip. 

Om een verbinding te maken met dit gebied 
zal er een oversteekplaats gecreëerd worden 
bij het kruispunt van de Montgomerylaan. Bij 
deze kruising zijn al stoplichten aanwezig. Door 
deze ietwat te verschuiven naar het noorden is 
oversteken hier mogelijk zonder het autoverkeer 
extra te belemmeren. 
Aan de oostelijke zijde van de Strip wordt de 
verbinding met het TU terrein over de Kennedylaan 
ge-upgrade van een eenrichtingsfietspad 
naar een twee richtingen voetpad. Wederom 
kan ingespeeld worden op de aanwezige 
verkeerslichten zonder het autoverkeer daarmee 
extra te hinderen.

De Strip is daarnaast gelinkt aan het station door 
een directe verbinding die loodrecht op de Strip 
is gesitueerd. De oversteekplaats naar het station 
zal echter wel worden voorzien van nieuwe 
stoplichten, welke echter alleen bedoeld zijn voor 

de voetgangers. Doordat de kruispunten aan het 
eind van de Montgomerylaan en Kennedylaan, 
zijn de auto’s in de meeste gevallen al 
genoodzaakt om even te wachten tot het rode 
licht groen wordt. Hierdoor is het stuk Fellenoord 
tussen de twee kruisingen niet continu volledig 
gevuld met auto’s. De intervallen die hierbij 
ontstaan zorgen ervoor dat oversteken mogelijk 
wordt zonder het autoverkeer te voorzien van 
nog een extra stop en waardoor de Fellenoord 
volledig zou dichtslibben. De verkeerslichten van 
beide kruisingen, zullen op elkaar afgesteld zijn 
en bieden zo een veilige verkeersoversteekplaats 
voor de voetgangers zonder het autoverkeer te 
hinderen.

De binnentuin is een belangrijk deel van het 
ontwerp en het concept. Het gebouw omsluit 
het terrein en voorziet de gebruikers en 
Eindhovenaren van een meer geborgen groene 
ruimte. Het verdere groen in de omgeving is 
voornamelijk visueel groen en in deze setting 
wordt het groen daadwerkelijk met zijn omgeving 
gecombineerd.
Door de Rots en de trappen ontstaat een groen 
berglandschap tussen het gebouw, wat naast 
een prettige verblijfplaats ook een aangenaam 
uitzicht biedt vanuit het gebouw. Ook zullen 
mensen (bijvoorbeeld Fontys studenten) het 
binnenterrein gebruiken om hun weg naar het 
noorden, waar een deel van de Fontys faculteiten 
zijn gevestigd, te vinden. Hierdoor, maar ook 
doordat er aan de binnentuin verschillende 
functies, als de kantoren en woningen grenzen   
en daarmee er gebruik van maken zal het een 
levendig gebied worden.

Onder het levendige gebied is de parkeergarage 
gesitueerd. Deze is meer geworden dan 
de standaard weggestopte parkeerbunker. 
Zo is er op de begane grond een soort van 
samensmelting van het parkeren en de overige 
gebouwfuncties. Doordat de kernen doorlopen 
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tot in de parkeerlaag onder het gebouw is 
ook vanaf daar een directe verbinding met de 
rest van het gebouw. Er zijn plaatselijke vides 
aangebracht in de begane grondlaag, die zo de 
parkeerlaag visueel en fysiek verbinden, doordat 
in deze met glas omhulde en met planten 
gevulde vides de parkeergarage via een trap 
aan de begane grond wordt gelinkt. Ook zijn er 
vides onder de trappen van het binnenterrein 
aangebracht. Zo komt er tussen de traptreden 
daglicht door, de parkeergarage in. 
Een gedeelte van het parkeren bevindt zich vlak 
bij de woningen op de eerste verdieping. Hier is 
daardoor bijna sprake van een drive-in woning, 
maar in dit geval dus een drive-by woning. 
Op de begane grond zijn de parkeerplaatsen 
gelinkt aan een route die met de auto gemaakt 
kan worden. Deze parkeerroute loopt over de 
vloervelden aan de binnenzijde van de kernen, 
en gaat ook door bij de grote openingen in het 
gebouw. Bij de kruisingen tussen de auto’s en 
de het gebouw binnenkomende voetgangers 
geldt wel voetgangers hebben voorrang. Een 
interessante connectie met de mobiliteit in het 
gebouw als gevolg.  







TECHNISCH

De gevel zal zijn opgebouwd uit klimaatramen, 
die plaatselijk is voorzien van een gewoven 
roestvaststaal gaas. Deze zal niet de gehele 
gevel bedekken, maar gedeelten. Om de gaas 
aan de gevel te bevestigen wordt een systeem 
gebruikt waarmee ook zonnepanelen aan een 
vliesgevel worden bevestigd. In dit systeem is 
de vliesgevelconstructie voorzien van een extra 
elementje waarbij na bevestiging de gevel is 
voorzien van een draadeind. Aan dit draadeind 
wat ongeveer 12 cm lang zal zijn zal het gaas 
worden bevestigd, waarmee een minimalistisch 
resultaat ontstaat, doordat de bevestiging bij 
deze gevel zo goed als wegvalt.
In de klimaatramen gevel zal ook zonwering zijn 
opgenomen tussen het dubbelglas en de enkele 
glasplaat aan de binnenzijde. De zonwering zal 
echter niet zichtbaar zijn wanneer opgerold. 

De constructie achter de gevel zal bestaan 
uit stalen kolommen, die de krachten van de 
Bubbledeck vloer afdragen naar de fundering. 
In de Bubbledeckvloer zullen de afzuigkanalen 
van de klimaatramen worden opgenomen en zo 
zal het afzuigsysteem volledig uit het zicht zijn 
gewerkt. Een Bubbledeck vloer heeft als voordeel 
dat de onderzijde al vrij strak is. In het detail zijn 
de vloeren voorzien van een plafond, zodat een 
strak plafond gecreëerd kan worden. Hoewel de 
naden van de vloeren aan de onderzijde licht 
zichbaar zijn staat de Bubbledeck vloer ook 
bekend om zijn vlakke onderkant. Het eventueel 
weglaten van een plafond voor een industriëler 
karakter is daardoor plaatselijk mogelijk. 

Maximale overspanningen in het gebouw zijn 
14,4 meter, maar in de meeste gevallen gaat het 
om overspanningen van 7,2 meter. Daarbij zijn 
de overspanning van 14,4 meter voornamelijk 
tussen de kernen te vinden. 



CONCLUSIE

3. Welke (architectonische) elementen 
creëren (visuele) connecties tussen het nieuwe 
gebouw en zijn omgeving?
In het gebouw zijn visuele connecties gecreëerd 
door middel van de grote gaten in het gebouw. De 
glimp van de binnentuin wekt hierbij de gedachte 
op wat zich verder afspeelt achter de grote 
poort. Ook de iconisering van de zuidwestelijke 
hoek zorgt voor een herkenningsconnectie met 
de omgeving. Verder zorgt de groene route rond 
het gebouw ervoor dat de omliggende wegen  
plaatselijk worden voorzien van laanbomen. 
Ook de fysieke connecties, de voetpaden zorgen 
ervoor dat de barrières worden doorbroken 
en contact met de omgeving mogelijk wordt 
gemaakt. De verlaging van het gebied aan de 
westelijke zijde van het gebouw tot het niveau 
van het fiets- en voetpad creërt hier een fysieke 
connectie als ook een integratie in de omgeving.  

4. Wat voor relatie (visueel en fysiek) kan de 
Rabobank hebben met de andere functies op het 
terrein?
Het linken van een bankfunctie aan andere 
functies is lastig, dit voornamelijk door het 
private karakter van banken en de bescherming 
van gegevens. Tijdens het doen van onderzoek 
naar referentieprojecten waarin verschillende 
functies zijn gelinkt aan elkaar; zoals LEVEL in 
Leiden van MVSA Architects en De Rozet van 
Neutelings Riedijk Architecten zijn verschillende 
mogelijkheden gezien van hoe functies aan 
elkaar kunnen relateren of gelinkt worden. In 
het ontwerp is een eigen draai gegeven aan 
hoe functies aan elkaar zijn gerelateerd. In 
het concept, dat heeft geleid tot het ontwerp 
Eenhoven, hebben verbondenheid en ontmoeten 
(ook bij HNW) een belangrijke rol gespeeld. 
Door de functies een glimp van elkaar op te laten 
vangen wordt er een situatie gecreëerd waarbij 
elke functie op een bepaalde manier toch deel 
lijkt uit te maken van een groter geheel. Door 
hierbij de scheidinglijnen tussen de verschillende 

functies niet visueel af te sluiten ontstaat er een 
geheel. Hierdoor krjigt zelfs de Rabobank functie 
een meer open karakter. Een eigenschap die past 
bij het imago dat de Rabobank wil uitstralen.
Doordat er ook genoeg delen van de verschillende 
functies niet direct in (visueel) contact staan 
met  de andere functies zijn ook bij dit Rabobank 
kantoor alle gegevens veilig. 

Door middel van het beantwoorden van de 
deelvragen en het gemaakte ontwerp is het 
mogelijk de hoofdvraag te beantwoorden. 
Hoe kan het Rabo-eiland worden geïntegreerd 
in zijn omgeving waarbij zowel het Rabobank 
gebied als zijn omgeving voordelen behalen aan 
de verbinding tussen beiden?

Het integreren van de locatie in zijn omgeving 
is door middel van het doorbreken van de 
verkeerswegen fysiek gebeurd. De stoplichten 
zorgen hierbij voor een veilige connectie tussen 
de verschillende eilanden. Ook het opnemen van 
publieke functies in het gebouw heeft ervoor 
gezorgd dat het gebouw een betekenis krijgt voor 
zijn omgeving. De gecreëerde megastructure 
past daarnaast in de omgeving die rond de 
Fellenoord bestaat uit vrij grote kantoorpanden, 
maar Eenhoven wijkt hiervan af op een positieve 
manier. De connectie met de andere kantoren 
door middel van de Strip zorgt voor een upgrade 
in de omgeving. Ook de verbinding met het fiets- 
en voetpad aan de westelijke zijde zorgen dat 
de omgeving meer gebruikt kan worden en het 
gebouw integreert in zijn omgeving. 
Door de afmetingen van het gebouw en de creatie 
van een binnentuin wordt hier ook een context 
gecreëerd waaraan het gebouw deelneemt. De 
integratie van de parkeergarage met de andere 
functies zorgt er daarbij voor dat het gebouw, zijn 
omgeving, zijn binnenplaats en de verschillende 
functies die het huisvest één worden. Éénhoven! 

Door de scheiding van de deelvragen in 
deelvragen over het ontwerp en deelvragen 
over de het onderzoek is een gedeelte van de 
deelvragen al beantwoordt. Een korte toelichting 
van de beantwoording van deze twee is hier 
weergegeven. 
1. Wat zijn de positieve en negatieve 
aspecten van het Rabobank terrein en zijn 
omgeving?
In het kort zijn de positieve aspecten; de 
bereikbaarheid, het groen, de potentie van 
voetgangersgebied en de locatie zelf. Negatief 
zijn de fortachtige opbouw van het gebouw 
en het ontbreken van enkele speciale publieke 
functies.
2. Welke gebouwen/gebieden in de 
omgeving van het Rabobank terrein kunnen 
een voordeel behalen uit een verbinding met het 
terrein en vice versa?
Behalve de kantoren in de omgeving zou een 
betere link met het station het terrein ten goede 
komen. Een eventuele link naar de kruisstraat 
zou publiek richting het terrein kunnen halen.

De twee deelvragen die eerder nog niet 
beantwoordt konden worden kunnen dat nu het 
ontwerp voltooid is wel.
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BIJLAGE 1: FOTO’S OMGEVING

In deze bijlage zijn foto’s van de gebouwen in de 
omgeving van de Rabobank locatie vastgelegd. 
Zowel de gebouwen als de materialen zijn zo 
goed mogelijk geprobeert weer te geven.
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