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De Geest van de Machine 
Van Machinekamer naar Materialencentrum 

Dit is een onderzoek naar de invloed van de Geest van de Machine bij 

herbestemming van industrieel erfgoed. Herbestemming van industrieel 

erfgoed is een actueel thema, maar wat maakt herbestemming van industrieel 

erfgoed anders dan andere her bestemmingen? Kan de Geest van de Machine 

daarbij een rol spelen? 

De invloed van de industriële revolutie op de architectuur was groot. Stad en 

gebouw functioneerden in de ogen van de modernisten als een machine. Een 

architectuur die streeft naar functionele doelmatigheid en die verandering 

(van proces) toelaat. Onderzocht wordt wat de kenmerken zijn van deze 

architectuur en welke invloed deze nog steeds kan hebben. 

Als casestudy wordt de Machinekamer op Strijp S in Eindhoven, her bestemd. 

Strijp S is een industriële enclave binnen de Ring van Eindhoven. Een 

functioneel gestructureerd industriecomplex dat door de de-industrialisatie 

langzaam leeg is komen te staan. De Machinekamer voorzag de omliggende 

gebouwen van elektriciteit en warmte en was daarmee de motor die Strijp S 

in beweging hield. 

Het ontwerp bestaat enerzijds uit een inwendige transformatie van de 

Machinekamer. De Machinekamer wordt gereed gemaakt voor zijn nieuwe 

functie: een inspiratiecentrum voor nieuwe materialen. Enkele ingrepen 

zullen daarbij de structuur permanent doen veranderen echter de meeste 

zijn weer terug te draaien. 

Anderzijds bestaat het ontwerp uit een nieuwbouw dat het creatief 

laboratorium moet herbergen. Door het uitproberen van verschillende 

stijlfiguren is getracht de eigenheid van het nieuwe te combineren met 

respect voor het oude. De aspecten contrast en analogie wisselen elkaar 

daarbij af. 
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Centraal staat de Machinegedachte: een kinetisch apparaat dat al naar 

gelang de individuele behoeften te transformeren is. Niet alleen het 

aanpassingsvermogen van de Machine is daarbij essentieel maar ook de 

verschijningsvorm en de dynamiek die deze met zich mee brengt. 

Diepere achtergronden en het ontwerp worden in dit verslag beschreven. 

R.W.Voort 

0510997 

07-07-2010 
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Project-X Van Zuuk Architekten 

l.Inleiding 

1.1 Algemeen 

In 200 1 ben ik begonnen met de bacheloropleiding Architectuur. Mede 

omdat ik al wat vakantiewerk in de bouw had gedaan en ik het leuk vond om 

iets van papier om te zetten in de praktijk heb ik de keuze gemaakt voor de 

richting Architectuur en Techniek. Vervolgens heb ik in 2005 gekozen voor 

de Masteropleiding Bouwtechniek en Architectuur. De rol die materialen 

en bouwproductietechnieken spelen in ontwerpprocessen vind ik erg 

interessant. Niet alleen om te gebruiken bij de uitwerking van een ontwerp, 

maar juist ook om te komen tot nieuwe ontwerpen. 

Building technology is the architect's palette and, like an artist, he or she must 

know implicitly how the mediums and pigments, bases and platforms perfarm 

logether in order to produce a work that not only succeeds technically but is 

also inspired by the potential of materials- Zumthor. 

Om deze kennis uit te diepen heb ik ervoor gekozen om een stage te gaan 

lopen bij Rene van Zuuk Architekt en bv. Rene van Zuuk kan als een technische 

ontwerper gezien worden die veel aandacht schenkt aan de materialisering, 

detaillering en uitvoering van het ontwerp en daarbij de (bouwproductie) 

techniek regelmatig gebruikt als inspiratie. Hier kon ik ideeën van papier 

daadwerkelijk omzetten in de praktijk (woonhuis en kantoor van Van Zuuk). 

Vervolgens heb ik tijdens mijn verdere opleiding ook lesgegeven in het 

vak Bouwmaterialen aan het SBI (Stichting Bouwinstituut) te Eindhoven 

(volwassenonderwijs in avonduren). Een gedegen basiskennis is een vereiste 

om ook nieuwe materialen en productietechnieken te kunnen begrijpen. 

In 2007 ben ik begonnen met het schrijven van het afstudeerplan waarin ik 

technieken en materialen een belangrijke rol wilde laten spelen. 
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1. 2 Aanleiding 

Na al een aantal keren op Strijp S te zijn geweest in verband met diverse 

evenementen zoals de Dutch Designweek en Strp Festival was ik onder 

de indruk geraakt van de sfeer van het complex en de robuuste, stoere 

industriële gebouwen. Eind 2005 werd door Stichting Trudo een prijsvraag 

uitgeschreven waarbij alle vernieuwende en inspirerende ideeën voor 

Strijp S welkom waren. Aan de hand van die prijsvraag ben ik samen met 

een kameraad begonnen met een maquette te bouwen die een dynamische 

transformatie moest weergeven. Door deze prijsvraag werd ik bekend met 

de plannen voor Strijp S. Het wordt het tweede stadshart van Eindhoven met 

een mix van wonen, werken en recreëren: de Creatieve Stad. 

Niet het gebouw waar de feesten en evenementen werden gehouden (het 

Klokgebouw), maar het gebouw wat daarnaast in de luwte stond sprak mij 

telkens weer opnieuw aan. Bij nader onderzoek bleek dit de Machinekamer 

te zijn. 

Het lijkt een redelijke veronderstelling dat mensen bepaalde eigenschappen 

delen met de gebouwen waartoe ze zich aangetrokken voelen. Gebouwen 

communiceren met ons door associaties op te roepen. Ik heb de 

Machinekamer geprobeerd met karaktertrekken te omschrijven: Het is een 

ingetogen gebouw, het treedt niet op de voorgrond, maar is een stille kracht. 

Het heeft een warme uitstraling met een vrolijke noot (rose deuren). Al met al 

eigenschappen waarmee ik mezelf ook kan identificeren. 

Samen met mijn interesse voor materialen en technieken ben ik op het 

idee van materialencentrum gekomen waarbij kennis op het gebied van 

materialen wordt overgedragen. In Eindhoven bestond er reeds een initiatief 

dat zo'n materialencentrum aan het ontwikkelen was en wat daar mooi bij 

aansloot. 

Vervolgens heb ik mij ingezet bij de organisatie van diverse evenementen 

op Strijp S om zoveel mogelijk de sfeer van het gebied en de gebouwen te 
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kunnen ondervinden. Zo heb ik deelgenomen aan de Dutch Designweek in 

het Klokgebouw, Flux-Sin hetVeemgebouw en een deel van de Hoge Rug en 

lezingen van Baltan Labaratories in het Natlab. 

1.3 Probleemstelling 

Herbestemming van gebouwen is een zeer actueel thema. In boeken 

en tijdschriften staan vaak voorbeelden van gebouwen die een 

functieverandering hebben ondergaan. Men is zich bewust geworden van 

de cultuurhistorische waarde van gebouwen en er is meer besef voor de 

economische en milieuconsequenties. Met de de-industrialisatie (productie 

verplaatst zich naar lage lonenlanden) komen ook veel binnenstedelijke 

industriegebieden leeg te staan welke getransformeerd dienen te worden. 

Strijp S is een product van de industrialisatie dat groot is geworden door 

de ontwikkeling van Philips. Het ervaren van de bijzondere historie, van 

de essentie van het gebied, zou de basis moeten vormen voor de actuele 

transformatie van het plangebied. Maar hoe krijgt de moderne tijdsgeest 

hier gestalte? Van moderne gebouwen wordt verwacht dat ze flexibel, 

toegankelijk, duurzaam en intelligent zijn. 

Echter geen enkel gebouw is goed aanpasbaar. Ze worden daar niet op 

ontworpen, niet op begroot, gebouwd of verbouwd. Maar toch passen 

alle gebouwen zich constant aan, omdat het gebruik en de behoeften aan 

verandering onderhevig zijn. 

Waar architectuur er naar streeft om duurzaam te zijn (voor de eeuwigheid), 

is een gebouw steeds in beweging (bouwen en verbouwen). De theorie is 

kristallijn, de praktijk vloeibaar. Kan de theorie zo worden herzien dat het 

overeenkomt met de praktijk? 
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1.4 Doelstelling 

Doel is het ontwerpen van een gebouw als machine. Een gebouw die meerdere 

functies in zich kan opnemen en dus aanpasbaar is aan de behoeftes van de 

gebruiker. Een gebouw dat interactief is met zijn omgeving en kan reageren 

op interne en externe omstandigheden en waarbij de dynamiek afleesbaar 

is in de verschijningsvorm van het geheel. 

1.5 Opbouw 

Eerst zal gekeken worden naar het thema herbestemming en in het bijzonder 

die van industriele complexen en gebouwen. De problematiek wordt hier 

behandeld en de gehanteerde strategiën. 

Vervolgens wordt de situatie verkend. De invloed van Strijp S in de 

ontwikkeling van Eindhoven en de invloed van de industrialisatie op Strijp 

S. Tevens wordt gekeken naar de nieuwe plannen voor Strijp S en op welke 

manier deze worden vormgegeven. Om vervolgens in te zoomen op de 

Driehoek Strijp S. 

Daarna wordt het onderwerp van de case-study, de Machinekamer behandeld. 

De fysieke architectonische eigenschappen, maar ook de intrinsieke 

eigenschap: de Geest van de Machine. Hoe wordt van een gebouw een 

machine gemaakt die zich aanpast aan het gebruik. 

Deze ontwerphouding vormt de basis voor de verderer uitwerking van het 

ontwerp. De transformatie van de Machinekamer naar Materialencentrum. 

Tevens wordt hier een nieuwe invulling gegeven aan het begrip 

Materialencentrum. 
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2. Herbestemming Industriële 

Complexen en Gebouwen 

Herbestemming van gebouwen is een zeer actueel thema. In boeken en 

tijdschriftenstaanvaakvoorbeeldenvangebouwendieeenfunctieverandering 

hebben ondergaan. Toch is herbestemmen niets nieuws. Tot in de eerste helft 

van deze eeuwwasherbestemming,maarvooral hergebruik, zeer gebruikelijk. 

In de afgelopen decennia heeft zich echter op grote schaal leegstand en 

sloop van gebouwen voorgedaan. Het besef is inmiddels doorgedrongen dat 

er vele waardevolle gebouwen verloren zijn gegaan. Men is zich nu meer 

bewust van de cultuurhistorische waarden van gebouwen. Tevens is er meer 

besef voor de economische en milieuconsequenties. Gebouwen worden er 

over het algemeen niet op ontworpen om zich te kunnen aanpassen, maar 

door veranderend gebruik worden ze daartoe wel gedwongen. Daarbij 

kunnen verschillende strategieën gehanteerd worden. 

2.1 Geschiedenis van het behoud van industriële gehouwen 

Behoud van industrieel erfgoed door herbestemming is een wereldwijd 

verschijnsel. Elk geïndustrialiseerd land kampt sinds de jaren '60 met 

de gevolgen van de factoren die tot leegkomende gebouwen leiden: 

schaalvergroting, veroudering, veranderde vestigingsplaatsfactoren en in 

toenemende mate als gevolgvan de de-industrialisatie van de postindustriële 

samenleving. 

De belangstelling voor de zogenoemde industriële archeologie is vooral uit 

Engeland komen overwaaien. Daar was de industriële ontwikkeling het eerst 

op gang gekomen en daar werd men dan ook als eerste geconfronteerd met 

schaalvergroting en met verouderde of in onbruik geraakte industie. Vanaf 

1970 is de belangstelling voor industriële archeolie zo sterk gegroeid dat 

het publiek nu net zo geïnteresseerd is in de monumenten van bedrijf en 

techniek als in andere monumenten. Een industrieel monument verdient zijn 

waardestelling dan ook, als object van sociale geschiedenis, als uiting van 
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techniek, als voorbeeld van functionele architectuur en als element in stad of 

landschap valt het niet zomaar weg te denken. 

2.1.1 Van oud en bijzonder naar bijzonder en alledaags, jong en oud 

In 1961 kwam de eerste officiële monumentenwet tot stand: 'Monumenten 

zijn alle voor tenminste 50 jaar vervaardigde zaken welke van algemeen 

belang zijn wegens hun schoonheid, hun betekenis voor de wetenschap of 

hun volkskundige waarde.' Het werd ook mogelijk 'beschermde stads- en 

dorpsgezichten' aan te wijzen. 

In 1975 werd daar door F.J. Dupark cultureel erfgoed omschreven als: 'Al 

wat het verleden, ook het allerjongste verleden, aan culturele goederen 

aan ons, het nageslacht, heeft overgebracht. Dit verruimde de blik op het 

nalatenschap. Het concept werd opgerekt van enkel oud en bijzonder naar 

bijzonder en alledaags, jong en oud. En dus vielen ook industriële panden 

onder het cultureel erfgoed. 

2.1.2 Van object- naar omgevingsgericht en van conserverend naar 

ontwikkelend 

Ondanks wetten en protesten werd er tot 1985 nog veel gesloopt. Er wordt 

gereageerd door een nieuwe groep initiatiefnemers: de kraakbeweging. 

Ze bezetten een aantal in onbruik geraakte panden in binnenstedelijke 

gebieden om ze om te toveren tot woongemeenschappen voor kunstenaars. 

In zijn boek 'Oude fabrieksgebouwen in Nederland' (1985) duidt Nijhof dit 

aan als het begin van een omslag in het denken over industrieel erfgoed. Het 

duurt tot begin jaren '90 dat deze in de praktijk waarneembaar is. 

Er vindt dan een explosieve inhaalslag plaats. Op grote schaal worden 

industriële panden als monument voorgedragen, anderzijds gaat men aan de 

slag met de transformatie en herbestemming van dit type bebouwing. Daarna 

vindt er een verschuiving plaats van herbestemming van enkelvoudige 

gebouwen naar integrale transformatie en herontwikkeling van uitgestrekte 

gebieden. Daarbij wordt de bestaande structuur van gebouwen, wegen 

en voormalige spoorwegen (deels) opgenomen De cultuurhistorische 

waarde dient daarbij als uitgangspunt. In plaats van het conserveren van 
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gebouwen, het architectonisch fixeren, worden de gebouwen geassimileerd 

en getransformeerd. Een museale bevriezing is niet meer op zijn plaats. Het 

verleden dient slechts als basis om te bouwen aan een nieuwe toekomst. 

2.2 Het nut van herhestemmen 

Herbestemming van industrieel erfgoed betekent niet alleen een verrijking 

en historische verdieping van de heterogeen bebouwde omgeving. Het 

betekent ook een duurzaam maatschappelijk en economisch rendement van 

het industriële erfgoed, waarmee wij allen historisch verbonden zijn. 

2.2.1 Verrijking en historische verdieping 

Zoals reeds gezegd, het verleden heeft waarde omdat we er van kunnen leren. 

Het verleden vormt de basis voor de gedachtevorming over de toekomst. Er 

is natuurlijk wel verschil tussen één uniek object en een gebouw waarvan er 

nog meerdere al dan niet in de omgeving staan. Er is recentelijk een grote 

belangstelling ontstaan voor objecten uit de geschiedenis van het gewone 

volk zoals industriële bebouwing. 

Daarnaast hebben bepaalde zaken uit het verleden nog een belangrijke 

invloed op ons toekomstige welzijn en welbevinden. Het gaat dan om de 

identiteitswaarde van een gebouw en de emotionele band die je er mee 

hebt. Het willen behouden van een bouwwerk is een irrationele verlangen, 

afstammend van een diepe psychologische behoefte aan zekerheid en 

'roots'. 

Steeds meer bedrijven en instelling zijn graag bereid om zich te vestigen 

in een gebouw dat afwijkt van de hedendaagse standaard. Dit vanwege de 

herkenbaarheid. De extra ruimte en/of ruimtelijkheid die erin verborgen 

zit of die bij verbouwing ontstaat, zou bij nieuwbouw nooit programmatisch 

opgenomen zijn of bedacht. Deze toegevoegde waarde krijgt men op de 

koop toe en spreekt tot de verbeelding van velen. 
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2.2.2 Duurzaam maatschappelijk en economisch rendement 

Als we een oud gebouw slopen dan zullen we ons de dubbele 

milieuconsequenties moeten realiseren. Ten eerste zal het sloopafval ergens 

moeten worden gedumpt. Ten tweede zal het gebouw dat geplaatst wordt om 

het oude te vervangen, veel energie en grondstoffen kosten. 

Een ander voordeel kan zijn dat een oud gebouw relatief veel minder 

snel verouderd dan een nieuw gebouw. Daarvan moet nog blijken of het 

toekomstige waarde heeft. 

Overal zijn gebouwen te vinden die hun oorspronkelijke functie hebben 

verloren, maar zonder noemenswaardige ingrepen tijdelijk of zelfs voor een 

onbepaalde tijd worden hergebruikt. Bijvoorbeeld voor opslag. Zo worden 

talloze gebouwen behoed voor leegstand, vandalisme en verval en blijft de 

optie voor duurzame herbestemming overeind. Industriële gebouwen zijn 

daarbij uitermate geschikt en tevens relatief goedkoop. 

2.3 Ontwerpstrategiën voor industrieel erfgoed 

Welke houding kiezen architecten in Nederland wanneer zij een nieuw 

ontwerp maken voor een oud gebouw? 'Eigenheid met respect voor het 

oude' is de standaard-wens van opdrachtgevers en de standaard-toelichting 

van ontwerpers. Oud en nieuw moeten 'in evenwicht' zijn, men streeft naar 

'harmonie zonder pastiche', een 'dialoog met het oude' of 'een historisch, 

maar niet historiserend beeld' (Re-Arch- Crimson, 1995). 

Herbestemming is veelvormig maar we kunnen wel twee overkoepelende 

houdingen waarnemen: contrast en analogie. Daarnaast zijn er nieuwe 

tendensen zichtbaar zoals het zoeken naar latente architectonische 

kwaliteiten, reversibiliteit en gelaagdheid. 

2. 3.1 Van Con trast naar Analogie 

De figuur van contrast verliest tegenwoordig aan betekenis. Architecten 

en opdrachtgevers vatten de toevoeging van een nieuw deel aan een oud 

gebouw steeds vaker op als een analoge operatie, die een continuïteit met het 

verleden bezit. Met dit uitgangspunt is de ervaring van de nabijheid van de 
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historie een kwaliteit die men probeert te bereiken. Oud en nieuw staan dan 

niet dialectisch tegenover elkaar maar worden gelijktijdig en gelijkwaardig 

naast elkaar geplaatst. 

Contrast 

Bij contrast ligt de nadruk op de eigentijdsheid van het nieuwe ontwerp, de 

eigen identiteit naast het oude. Hierbij veronderstelt men dat het contrast de 

betekenis van het nieuwe en het oude versterkt. Contrast vinden we in het 

a-historische en het streven naar eigentijdsheid, vooruitgang en anders zijn, 

deze houding kan zowel destructief zijn t.o.v. het bestaande als een enorme 

daadkracht ontlenen aan zijn niet door hisotrische ballast beperkte vrijheid. 

Deze figuur wordt ondersteund door Friedrich Nietzsche die wijst op het 

gevaar van de geschiedenis: een teveel werkt verlammend en voorkomt dat 

er een cultuur haar eigen scheppende kracht in daden weet om te zetten. 

Hij pleit voor vergeten, voor a-historisch besef, operatieve geschiedenis in 

dienst van 'het leven'. 

Bij oude gebouwen, die een belangrijk architectonisch monument zijn, wordt 

vaak het contrastconcept gebruikt. De onaantastbaarheid van het monument 

maakt het in zo'n geval bijna ondenkbaar ingrijpende veranderingen door te 

voeren en dat leidt meestal tot de keuze om de uitbreiding of verbouwing als 

een los, zelfstandig bouwwerk een plaats te geven naast het bestaande. Oud 

en nieuw verschijnen als architectonische iconen, onaangetast. 

Analogie 

Bij de houding van analogie gaat men er vanuit dat het ontwerp ontstaat uit 

een wisselwerking tussen oud en nieuw, waarbij door de inwerking op elkaar 

iets nieuws ontstaat. Daardoor is de identiteit van het nieuwe verbonden 

met de historie, in plaats van dat het ermee geconfronteerd wordt. Analogie 

vinden we in het pleidooi voor een operatieve omgang met het verleden als 

ruw materiaal en het idee dat 'kennis van het verleden alleen wenselijk is in 

dienst van heden en toekomst, en niet om het heden te verzwakken of om een 

levenskrachtige toekomst van haar wortels te beroven. Alleen in dat geval 

kan de geschiedenis aanzetten tot daden. 
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Deze figuur wordt ondersteund door het contextualisme. Christian Norberg

Schulz beweert in zijn boek 'Genius Loci' dat elke plek een specifieke 

identiteit en karakter heeft, die bepaald worden door topografie, geografie, 

geschiedenis en culturele context. 

In het verlengde hiervan is het pleidooi van Aldo Rossi in 'L' archittettura della 

citta' te begrijpen, waarin hij pleit voor een respectvolle en behoedzame 

omgang met de bestaande gebouwde omgeving. De gebouwde omgeving 

heeft de status van 'collectieve herinnering', en stelt de continuïteit van tijd 

en plaats centraal. Heden en toekomst zijn ingebed in het verleden; oud en 

nieuw vormen één totaliteit 

Bij gebouwen die niet angstvallig als monument beschermd worden is de 

vrijheid van handelen veel groter. Zij zijn niet onaantastbaar en hoeven als 

zodanig ook niet als zelfstandige entiteit te blijven bestaan. De gebruiker 

kan ermee doen wat hij wil: handhaven wat gewenst is en de rest slopen. Hier 

zijn de mogelijkheden voor het analogieconcept vele malen groter omdat er 

gemakkelijker ingrepen gedaan kunnen worden. 

2.3.2 Overige tendensen 

Latente architectonische kwaliteiten 

Behalve de figuren van contrast en analogie is herbestemming een kwestie 

van techniek en materiaal. De tendens bestaat om een uniek en specifiek 

uitgangspunt in het oude gebouw te zoeken: soms kleur, detaillering of 

materiaal, soms de omgeving of het landschap. Ontwerpers speuren in het 

oude gebouw naar latente architectonische kwaliteiten. Het nieuwe ontwerp 

vindt zijn beginpunt dan niet bij een overkoepelend concept, maar misschien 

wel bij het kleinste detail. 

Nietzsche zegt dat historici zich niet bezig dienen te houden met algemene 

wetten, maar met het bloemrijk beschrijven van bekende thema's, 

doodgewone deuntjes misschien, teneinde ze boven hun alledaagsheid 

uit te tillen en te verheffen tot alomvattende symbolen om zo een wereld 

aan wijsheid, macht en schoonheid in die oorspronkelijke thema's te laten 

doorklinken. Dit klinkt als een manifest voor een nieuwe ontwerphouding 

die we hyperpragmatisch kunnen noemen. 
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Reversibiliteit 

De levensduur van gebouwen wordt steeds korter. Tegelijkertijd zal de 

nederlandse overheid de milieulasten doorberekenen aan de gebruiker, 

waardoor vervanging van gebouwen minder aantrekkelijk zal zijn. Het 

nieuwe marketing toverwoord reversibiliteit klinkt als de vertaling van de 

tijdelijkheid naar de opgave van interventies: de nieuwe ingreep is altijd weer 

terug te draaien omdat deze het oude gebouw niet wezenlijk verandert. 

Gelaagdheid 

Juist gelaagdheid en juxtapositie zijn te koppelen aan het idee van historische 

ervaring. Door wrapping met translucente materialen of door het koud 

tegen elkaar aanzetten van objecten kunnen zich onvoorpselbare fricties 

en paradoxen aandienen. Die hoeven niet opgelost te worden, maar bieden 

zoals ze zijn een nieuwe vorm van harmonie en nabijheid. Het doel is iets te 

rnaken dat zowel het oude als het nieuwe overstijgt. 
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Groei Eindhoven 

Ligging Strijp Sin Eindhoven 

3. Strijp S 

3.1 Ligging Strijp S 

Eindhoven als metropool is betrekkelijk jong. De stad kreeg weliswaar al 

in 1232 stadsrechten, maar groeide eeuwenlang nauwelijks merkbaar. De 

eerste belangrijke bevolkingstoename vond plaats in het begin van de 19e 

eeuw toen de industrie zich voor het eerst als drijvende economische kracht 

manifesteerde. De gunstige ligging van Eindhoven maakte het tot een bij 

uitstek geschikte plaats om er rond 1860 een spoorwegknooppunt aan te 

leggen. Dat trok op zijn beurt weer meer industrie aan. Eindhoven lag hoger 

dan het omringende gebied dat voor een groot deel uit moerassig terrein 

bestond en was opgesloten tussen de Dommel en de Gender. 

Het was dus niet de omvang, maar de ligging van Eindhoven die zou leiden tot 

de stad als prominent industrieel centrum. De gemeente Eindhoven bedroeg 

veel minder hectare dan de aangrenzende gemeenten; Woensel, Tongelre, 

Strijp, Stratum en Gestel. In 1920 zouden deze gemeenten met Eindhoven 

worden samengevoegd tot een groot Eindhoven. Hierdoor bleef Philips, dat 

al actief was in Strijp S binnen de stadsgrenzen. 

Strijp S en vervolgens Strijp T en Strijp R waren gesloten complexen waar 

uitsluitend werknemers van Philips of bezoekers op afspraak werden 

toegelaten. Een hoog hek voorzien van prikkeldraad moest de veiligheid 

garanderen. Het bijzondere aan deze drie fabriekscomplexen is het feit 

dat ze midden in een woonwijk liggen, vlakbij het centrum van de stad. Ten 

opzichte van de grote fabrieksgebouwen lijken de rijen arbeiderwoningen 

extra klein. 

De ligging van Strijp S tussen station, vliegveld (Eindhoven Airport is 

uitgegroeid van een kleine regionale luchthaven, naar een internationale 

luchthaven) en stadscentrum is vrij gunstig te noemen. Strijp S ligt op de as 

vanuit het centrum van Eindhoven naar Oirschot Ondanks dat de hekken 

rondom het terrein verdwijnen worden de randen nog altijd gekenmerkt 
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door barrieres en afscheidingen. Deze worden gevormd door de spoorweg 

en de Ringweg van Eindhoven. 

3.2 Ontwikkeling Strijp S 

Was het de kleinschalige textiel en tabaksindustrie die halverwege de 19e 

eeuw voor werkgelegenheid zorgde, aan het einde van deze eeuw begon 

Gerard Philips zijn gloeilampenproductie en binnen enkele jaren werd 

Philips de grote drijfveer achter de enorme groei van Eindhoven. Strijp S 

belichaamt daarmee een glorietijd. Langzaam is Strijp S van luidruchtige 

fabriekscomplex getransformeerd tot een centrum van productresearch, 

plek voor onderzoek naar fabricagetechnieken en administratie. Vervolgens 

belichaamt Strijp S ook een periode van verval. Die periode is dan de 

Operatie Centurion (de crisis bij Philips) die tot economische malaise in 

de stad Eindhoven leidde, en de aanzet was tot het verdwijnen van Philips' 

maakindustrie uit deze stad. Dit heeft tot de huidige transformatieopgave van 

Strijp S geleid. 

OudStrijp 
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Aantal werknemers Philips 

1900:400 

1911:2000 

1929: 20.000 

1930: Recessie, economische crisis 

(ontslag 10.000 werknemers) 

1942: 24.000 (Duitse druk) 

1970:8000 

2000:1100 



Reclame Philips 

3.3 De Geest vanStrijp S 

Strijp S was zowel plaats van vernuft (Natlab) als productieplaats. InStrijp S 

zijn ontwikkelingen tot stand gebracht die de wereldcultuur hebben doen 

veranderen. De geest van Strijp S was Philips. De geest van de moderniteit, 

zich kenmerkend door vooruitgangsoptimisme en het geloof in de toepassing 

van wetenschap en techniek om het menselijke leven te optimaliseren. Het 

tijdperk van de machine. Industriële massaproductie moest artikelen onder 

het bereik van velen brengen, een ambitie van industriële productie die 

paste in een context van consumentisme (traditioneel hedonisme) gericht 

op alledaagse behoeftebevrediging in termen van huisvesting, kleding, 

eten, huishoudelijk gemak etc. De Philips klok geldt als symbool voor de 

geïndustrialiseerde stad, de ritmiek van het gemechaniseerde alledaagse 

leven, zowel in productie als consumptie. Strijp S was de plek waar 

'Mechanization takes command' (Sigfried Giedion, 1948). 

3.3.1 Philips Bouwbureau 

Een gestructureerd bedrijventerrein met grote bedrijfsruimten waar 

duizenden arbeiders routinematig een bepaald onderdeel aan een apparaat 

toevoegden. Anderen pakten deze weer in en zorgden voor opslag in 

magazijnen of vervoernaar afnemers. Het industriële paradigma en dat van de 

architectuurvan de gebouwen waren nauw met elkaar verbonden. Industriële 

productie was gebaseerd op de managementtechnieken van Taylor. Er 

wordt ook wel gesproken van 'The Taylorized Beauty of the Mechanical'. 

De fabrieksgebouwen, ontstaan vanuit Philips' eigen bouwbureau, waren 

daarvan uitdrukking. Zo heerste dus ook in het gebouwontwerp de geest van 

de machine. 

De bedrijfsarchitectuur van Philips, ontworpen door architecten die in 

dienst waren of onder directe supervisie stonden van Philips Bouwbureau, 

is zowel specifiek als universeel. Zo liet Philips in Leuven een aantal kopieën 

van de Strijpse gebouwen neerzetten. De identiteit van zowel Strijp als het 

stadscentrum van Eindhoven wordt bepaald door gebouwen van Philips. 
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3.3.2 CompanyTown 

De invloed van Philips ging echter veel verder. Niet alleen groeide Philips 

in het begin van de zoe eeuw uit tot verreweg de grootste werkgever van 

de stad en regio, maar het bouwde tevens huizen (Philips Dorp I Drents 

Dorp) en scholen voor zijn medewerkers, bood gezondheidszorg, had eigen 

sportclubs (zoals de voetbalclub PSV) en culture instellingen, omdat de 

gemeente en andere instellingen hiertoe niet in staat of bereid waren. Door 

deze eigenschappen wordt Eindhoven tot ver na de Tweede Wereld Oorlog 

ook wel vergeleken met een Company Town: 'built and operaled by one single 

company'. Philips en daarmee Strijp S zijn deel geworden van het collectieve 

geheugen. 

3.4 Structuur 

Strijp S kon zich ontwikkelen in een open veld, ongehinderd door bestaande 

bebouwing of verkaveling. Het werd een optimaal functioneel ingericht 

industriecomplex ontworpen door de directeur van het Philips Bouwbureau 

A.I.J.Broekert en diens opvolger de planaloog F.Bakker Schut. 

De transportlijnen bepaalden de terreinstructuur 

De straten begeleiden de transportlijnen 

Grote massieve, geometrische gebouwen volgden het stratenpatroon en 

gaven een evenwichtige driedimensionale structuur aan het complex. 

Van meet af aan werd gebouwd aan rechte en brede verkeerswegen. Met 

uitzondering van het Natlab kregen alle gebouwen een aansluiting op het 

bedrijfsspoor. Een netwerk van spoorlijnen verbond de complexen S,T en R 

met elkaar en via de openbare spoorweg met de nationale en internationale 

distributiecentra van Philips in het naburige Acht ( 1959). 

Bij de inrichting van het fabriekscomplex waren twee richtingen dominant. 

Als eerste hoofdrichting voor de gebouwen diende de rooilijn van de 

zuidelijk langs het terrein lopende Kastanjelaan. Daaraan parallel liep de 

hoofdweg over het complex. Deze hoofdweg kreeg de naam Torenstraat. 
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De Lichttoren ( in het centrum van Eindhoven en sinds 1920 het symbool 

van Philips) ligt namelijk op het verlengde van deze weg. Haaks op de 

Torenstraat ligt de Apparatenstraat. Langs deze tweede hoofdstraat, centraal 

op het industrieterrein, kwamen tot medio jaren twintig de gebouwen voor 

het technisch bedrijf zoals het pompstation en het filtergebouw voor de 

waterleiding. 

De andere hoofdrichting is die van het spoor en de daar langs lopende 

Mathildelaan. Parallel aan deze richting loopt de Philitestraat met o.a. het 

Klokgebouw, de garage en de glasbuistrekkerij. Het gebied tussen de 

Torenstraat, Philitestraat en Beukenlaan wordt ook wel de Driehoek Strijp S 

genoemd. 

De Beukenlaan is onderdeel van de Ringweg en was in 1960 een belangrijke 

verkeersader geworden, maar belemmerde het bedrijfsverkeer tussen Strijp 

S en Strijp T. Daarom werd besloten, als resultaat van industriële macht en 

gemeentelijke handigheid, de weg te verhogen. Het 100 meter lange viaduct 

keeg de bijnaam het Strijps bultje. 

3.5 Ruimtelijke invulling 

Ir.Boutenkwam in l925bij Philipsen bouwde de indrukwekkendmonumentale 

Apparatenfabrieken (radiofabrieken) die de naam Hoge Rug zouden krijgen, 

de ruggengraat van Strijp S. Het onwerp voor de gloeilampenfabriek in 

het centrum van Eindhoven, de Witte Dame, was hierop geïnspireerd. Ook 

het Klokgebouw is van zijn hand. Deze robuust en opvallend elegante 

fabrieksgebouwen sierden niet alleen de fabriekscomplexen van Philips, 

maar ook die in het buitenland (Leuven). In de jaren 1941-1942 ontwierp 

Bouten het Veemgebouw dat met zijn uitgesproken ronde hoeken en sobere 

baksteenpatronen,depassendeaanvullingopzijngladde,breedgeschouderde 

Hoge Rug is. In de wig tussen de Hoge Rug en het Klokgebouw werden onder 

meer de Machinekamer en het Ketelhuis gebouwd. Deze zijn van een andere, 

veel kleinere schaal en zijn een belangrijke stedenbouwkundige aanvulling 

op de overheersende, impossante fabrieksgebouwen. 
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Het gebruik van voor die tijd nieuwe functionele bouwtechnieken en 

materialen, zoals de betonskeletbouw en staalprofielen, maakte de 

toepassing in de gebouwen van grote glasoppervlakken mogelijk. De 

nieuwe bouwtechnieken hadden mede als resultaat dat het werkklimaat in 

de fabrieken als goed werd beoordeeld. 

3.5.1 Monumenten 

Vijf gebouwen op Strijp S zijn aangewezen als rijksmonument: het ensemble 

van de Hoge Rug, het Veemgebouw en het Klokgebouw. Deze industriële 

monumenten zijn onderdeel van de lokale geschiedenis, verbonden met 

generaties Eindhovenaren. Architectonisch wordt de monumentwaardevooral 

bepaald door de opvatting over functionaliteit, zoals die destijds heerste. 

De HogeRug 

De apparaten fabrieken werden snel achter elkaar gebouwd (1927-1930) 

om Phillips streven te kunnen realiseren wereldwijd marktleider te worden 

op het gebied van radiofabricage. Ir. Bouten die pas twee jaar in dienst 

was van de bouwafdeling ontwierp alle vier de gebouwen. Ten eerste het 

5 verdiepingen tellende gebouw (SK), daarna 3 gebouwen gebaseerd op 

hetzelfde ontwerp, maar met 7 verdiepingen. In 1947 kreeg SK twee extra 

verdiepingen en werd daarmee op dezelfde hoogte gebracht als de andere 

3 gebouwen. De loopbruggen die de gebouwen verbinden zijn het werk van 

ingenieursbureau De Vries-Robbé. 

De gebouwen zijn bepalend en maatgevend geweest voor de ontwikkeling van 

het gehele complex Strijp-S. Door de plaatsing van de drie gebouwen naast 

elkaar ontstaat er een soort van industrieboulevard. Dit stedenbouwkundige 

idee is geënt op de toentertijd tot de verbeelding sprekende Amerikaanse 

Boulevards, waar aan weerszijden van de lange rechte straten hoogbouw 

gerealiseerd werd. Zoals de meeste gebouwen in de Driehoek Strijp-S, 

beschikken ook deze gebouwen over grote, vrij indeelbare ruimtes en 

voldoende daglicht. De witte rechthoekige bouwmassa's, de horizontale 

werking van de vensters en de onafgewerkte betonnen gevels zijn 

kenmerkend voor een Philipsfabriek. 
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Veemgebouw 

De Hoge rug is een goed voorbeeld van het functionalisme. Dat wil zeggen 

dat men de vorm van een gebouw kan afleiden als hij volledig op de 

hoogte is van de bestemming van het gebouw. De enorme werkvloeren, 

trappenhuizen, liftkokers en bijkomende ruimten zijn moeiteloos af te leiden 

uit de niets verhullende, fraaie sobere vorm. Het gebruik van voor die tijd 

nieuwe functionele bouwtechnieken zoals de betonskeletbouw, maakte 

de toepassing van grote glasoppervlakken mogelijk. Hierdoor waren de 

werkvloeren voor die tijd vrij goed verlicht. De Hoge Rug is een voortvloeisel 

van de moderne tijd die gekenmerkt werd door het geloof in de techniek en 

wetenschap. 

Veemgebouw 

Ir. Bouten ontwierp het Veemgebouw dat in de jaren 1941-1942 tijdens de 

Duitse bezetting werd gebouwd. Het was oorspronkelijk ontworpen als een 

brandvrije opslagplaats voor gereed zijnde apparatuur, zoals radioapparatuur. 

Het gebouw bestaande uit l 0 verdiepingen is opvallend compact vanwege 

de lage verdieping hoogtes. Elke verdieping heeft een oppervlak van 3000m2 

en is in drieën verdeeld d.m.v. zware branddeuren. Deze drie delen zijn 

duidelijk te onderscheiden. 

Ondanks dat het de bestemming als pakhuis zonder productieactiviteiten had 

zijn er ontwikkelingen geweest die het gebouw deden veranderen. Zo werd 

er halverwege de bouw besloten om een opnamestudio onder te brengen, 

werden er experimentele zendantennes op het dak geplaatst en bevond er 

zich een sportzaal op de 7e verdieping die liep vanwege de vereiste hoogte 

door tot in de sste. 

Ondanks de alledaagse functie van het gebouw is de vorm elegant, het laat 

zich niet aanzien als opslagruimte, alleen aan de verticale reeks laaddeuren 

in de westelijke gevel valt de functie van het gebouw afte lezen. Het betonnen 

skelet is bekleed met bruine baksteen. De 10 verdiepingen zijn door de 

baksteen heen zichtbaar, de verdiepingsvloeren vormen witte betonnen 

linten die zich als het ware om het gebouw wikkelen. De hoeken van de 3 delen 

zijn afgerond. De horizontale raampartijen (die vlak onder de vloerlijnen 

zijn ingezet) onderstrepen de horizontale richting van het gebouw. Door de 

opbouw krijgt het daarentegen weer een uitgesproken verticaal accent en 
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komt het gebouw als het ware met 2 voeten op de grond de staan. 

De stijl van het gebouw is het beste te omschrijven als een combinatie van 

sobere functionalistische en expressionistische kenmerken. Het gebouw is 

ontworpen als voorraadmagazijn waarbij de vloerbelasting hoog kon oplopen 

en dus moest de constructie daarop berekend zijn. De constructie bestaat uit 

een betonnen skelet met paddestoelkolommen, waardoor de ruimte vrij in te 

delen is. Deze vrije indeelbaarheid is een kenmerk van het functionalistische 

bouwen. De afgeronde hoeken waren geïnspireerd op het expressionisme, 

een stroming in de moderne architectuur destijds die het standpunt huldigde 

dat een gebouw niet alleen goed diende te functioneren, maar ook het idee 

moest oproepen van een vrij gevormde abstracte sculptuur (Amsterdamse 

School). 

Het Klokgebouw 

Het Klokgebouw of ook wel Philitefabriek uit 1929 werd eveneens 

ontworpen door Ir. Bouten en vertoont dan ook de nodige gelijkenissen 

met de Apparatenfabrieken. Philips ontwikkelde zijn eigen variant van het 

veelzijdige synthetische plastic en gaf het de naam Philite. De oorsprong 

van dit product ligt aan de Emmasingel, uit de periode dat het product nog 

bakeliet heette. Dit kunststof werd toegepast in onder meer radiokasten en 

luidsprekers, maar ook in huishoudelijke producten en bouwmaterialen. 

Met de karakteristieke toren met klok werd een hoogte van 60 meter bereikt 

(voor die tijd relatief hoog). De toren is geen oorspronkelijk kenmerk van het 

7 verdiepingen tellende gebouw, maar werd in de late jaren 30 toegevoegd. 

Het bestond oorspronkelijk ook uit glad, gewapend beton, maar bestaat nu 

uit glazen blokken. Meer decoratief, maar niettemin sober. De drie klokken 

zijn op enorme afstand leesbaar en bepaalden vroeger het ritme van het 

daagse leven en is daarbij symbool van het gemechaniseerde leven. 

Evenals de Apparatenfabrieken bestaat het Klokgebouw uit een skelet van 

gewapend beton met grote vrij indeelbare ruimtes. Het witte onafgewerkte 

beton samen met de horizontale werking van de vensters maken het een echt 

Philipsgebouw. 
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3.5.2 Overige te handhaven gebouwen 

Behalve monumentwaardige gebouwen kent StrijpS enkele objecten die 

mogelijk voor (tijdelijk) hergebruik worden benut, zoals de zogenoemde 

Machinekamer, het Keteklhuis, het Glasgebouw en het Natlab. De 

Machinekamer en het Ketelhuis hebben een veel kleinere schaal dan de te 

handhaven monumenten en vormen dan ook een ruimtelijke verbijzondering 

in de Driehoek. Vanwege deze kleinere schaal zijn de gebruikte 

bouwtechnieken en materialen ook van een andere orde. 

Machinekamer 

De machinekamer kwam tot stand in 1929. De machinekamer diende ervoor 

om Strijp S te voorzien van elektriciteit en warmte. Naast de machinekamer 

stond een ketelhuis waarin kolen werden opgestookt, deze stoom werd naar 

de machinekamer geleid alwaar deze werd omgezet in elektriciteit. Met het 

veranderen van de mechanische aandrijving werd het ketelhuis overbodig 

en werd dan ook afgebroken. De kolen werden te duur en er werd overgestapt 

op netstroom. De machinekamer is in zijn oorspronkelijke staat behouden 

en is momenteel in gebruik door Essent die er enkele luchtdrukinstallaties 

heeft staan. 

Het gebouw heeft twee bouwlagen: een souterrain en een hoofdverdieping. 

Het heeft een rechthoekige plattegrond en een driebeukige opzet en bestaat 

uit een staalconstructie in combinatie met metselwerk. De constructie laat de 

opbouw van het gebouw duidelijk zien. Het machinehuis was een symbool 

van technisch vernuft en van macht en succes. De middelen om deze feitelijk 

puur functionele bedrijfsruimten te verheffen tot ware tempels der techniek 

waren legio. Zo ook is de ruimte in de machinekamer groter en hoger dan 

nodig voor het functioneren van de opgestelde machines. Hiermee werd 

bewust een sterk ruimtelijk effect nagestreefd en samen met de zorg die aan 

het interieur werd besteed (witte muren, vloeren met een dambordpatroon 

van witte en zwarte tegels) maakt dat de ruimte een sacrale sfeer opwerkt. 
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Glasgebouw 

Transformatorhuis 

Dit hoogspanningshuis is omstreeks 1929 gebouwd en staat bekend als 'het 

Ketelhuis' wat opvallend is omdat het gebouw nooit als ketelhuis dienst heeft 

gedaan. Het komt vermoedelijk voort uit het feit dat aan de noordzijde van het 

gebouw het kolenterrein was gelegen. Het daadwerkelijke ketelhuis bevond 

zich ten westen van dit kolenterrein en is begin jaren tachtig gesloopt. Het 

hoogspanningshuis (tranformatorhuis) vormt het hartvan de Driehoek Strijp-S 

en ontleent zijn karakteristieke vorm aan de stedenbouwkundige opzet van 

het industrieterrein. Het gebouw loopt tabs toe, omdat de twee dominante 

richtingen van de Driehoek hier samen komen. Het gebouw uit traditioneel 

metselwerk bestaat uit 2 verdiepingen en heeft een aantal kenmerkende 

hoogte verschillen. Deze hoogteverschillen worden geaccentueerd door de 

horizontale daklijnen. 

Glasgebouw 

Het glasgebouw (SWA) is in 1946-1957 eveneens ontworpen en gebouwd 

door Ir. Bouten. Het was het vlaggenschip van de productieafdeling glas. 

De verticale witte steunpilaren en grote metalen ramen die de onderste 

helft van het met baksteen beklede gebouw beheersen zijn een duidelijke 

verwijzing naar de productieactiviteiten die op deze onderste verdiepingen 

plaatsvonden. De bovenste verdiepingen daarentegen bieden een heel 

andere aanblik en waren (onmiskenbaar) bedoeld om kantoren in onder te 

brengen. De inspringende bovenste verdieping was bestemd voor de directie 

van de afdeling. De asymmetrische compositie en sterk gearticuleerde 

volumina van het gebouw zijn als het ware zorgvuldig in elkaar gezet om tot 

een uitgewogen, bijna sculpturale architectuur te komen. 

Natlab 

Het Natuurkundig Laboratorium is in hoge mate het hart en de ziel van 

Philips. Al in 1914 onderkenden de broers Gerard en Anton Philips dat 

wetenschappelijk onderzoek noodzakelijk was voor de concurrentiepositie 

en het economische welzijn van het bedrijf. Binnen 10 jaar had Philips 

internationaal een grote naam opgebouwd ( met o.a. bezoeken van Einstein, 

Bohr en Hertz). 
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Het oorspronkelijke gebouw (SMM) dateert uit 1922 en werd ontworpen door 

Dirk Roosenburg van het Technis Actvisbureau (TABROS). Tot 1922 droegen 

de meeste nieuwe bouwplannen het stem van Scheffer (o.a. de Lichttoren), 

maar het was Roosenburg die daarna de belangrijkste externe adviserende 

architect en ingenieur voor Philips zou worden. In de periode 1928-1930 

werden op Roosenburgs oorspronkelijk één verdieping tellende gebouw 

2 nieuwe verdiepingen gebouwd en in diezelfde tijd werd ook een tweede 

reeks laboratoria ontworpen en gerealiseerd (SAQ). In 1942 werd nog een 

vleugel (SDO) toegevoegd. De laatste belangrijke uitbreiding vond plaats 

in periode 1953-1955 toen aan de Kastanjelaan een statige ingang en een 

nieuwe bibliotheek met grote aula werden toegevoegd. 

Het trillingsvrije Natlab is een degelijk traditioneel gebouw uit metselwerk 

met een opvallende structuur van ontsluitingsgangen en hoven. Het 

uitstekende aula gedeelte kenmerkt de entreezone als zijnde een luifel. 

3.5.3 Industriële artefacten 

Op het terrein zijn tal van artefacten aanwezig die de industriële sfeer 

verhogen. Voorbeelden zijn onder meer de schoorsteen van het Keramieklab, 

de leidingstratenmetbijbehorende stalen portalen, de betonnen stelconplaten 

en de verbindinsbruggen met bijbehorende constructie elementen. 
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4. Transformatie Strijp S 

4.1 Eindhoven · Europese top design- en technologie regio 

Vroeger stond Eindhoven bekend als de Lichtstad en werd daarmee direct 

geassocieerd met Philips. Nu Philips stukje bij beetje uit Eindhoven vertrekt, 

probeert men Eindhoven opnieuw te 'merken'. Voorbeelden daarvan zijn 

Eindhoven Brainport en Eindhoven Designstad. 

4.1 .1 Eindhoven Brainport 

Eindhoven is één van de hoekpunten van de grote driehoek van Mainports op 

de Nederlandse kaart; Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven. Een mainport 

is van oorsprong een knooppunt van belangrijke transportwegen. Doordat 

deze zich op een gunstige locatie bevond, heeft deze zich ontwikkeld tot een 

gebied met een belangrijke status. De regio wordt dan aantrekkelijk voor 

andere bedrijven die op hun beurt weer andere bedrijven aantrekken etc. 

Eindhoven Brainport verwijst naar de ontwikkeling van Eindhoven als 

kennisstad, als centrum van de Nederlandse kenniseconomie. Eindhoven 

vormt de spil van een netwerk dat zich over Zuidoost Nederland uitstrekt, 

een Europese toptechnologieregio van formaat. Bedrijfsleven, onderwijs

en kennisinstellingen en de overheid werken nauw samen om deze 

concurrentiepositie verder te versterken. 

Iconen 

Eindhoven is een bijzondere stad met een aantal iconen die bijdragen aan 

de ontwikkeling van Eindhoven als Brainport. Eindhoven is met ruim 200.000 

inwoners de vijfde stad van Nederland waar gerenommeerde bedrijven 

zoals Philips, DAF en Campina zich hebben gevestigd. Met de ontwikkeling 

van de High Tech Campus is Eindhoven een internationale locatie voor 

toptechnologische bedrijvigheid geworden. Daarnaast zijn de TU/e en TNO 

bron voor innovaties. Eindhoven profileert zich dan ook graag met de slogan: 

'1eading in techno1ogy'. 
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4.1.2 Eindhoven Designstad 

Een onderdeel van Brainport is Design Conneetion Eindhoven. Deze is 

verantwoordelijk voor de uitvoering van het programma 'Design in Brainport 

2005-201 0'. Het programma zet in op de versterking en groei van de toppositie 

die Zuidoost-Nederland inneemt op het gebied van design & technologie. In 

samenwerking met bedrijfsleven, creatieve industrie en kennisinstellingen 

draagt Design Conneetion daarmee concreet bij aan de versteviging van de 

internationale concurrentiepositie van de regio. De focus ligt op het versterken 

van design als zelfstandige economische sector en het ontwikkelen van 'new 

business' op het snijvlak van design en technologie, door middel van het bij 

elkaar brengen, inspireren en faciliteren van alle belanghebbenden in de 

regio Brainport. 

Iconen 

Een belangrijk icoon is onder meer de Dutch Design Week in oktober, een 

9-daags evenement met meer dan 20.000 bezoekers uit binnen en buitenland 

waarbij design in alle facetten centraal staat. Andere designiconen zijn de 

Design Academy en Philips Design. De Design Academy is onlangs op de 

vijfde plaats gezet in een top-21 van meest bepalende designpersonen, 

-producten en -instellingen wereldwijd. Philips Design is met 450 

medewerkers, waarvan 225 in de lichtstad de grootste 'designfabriek' ter 

wereld. Eindhoven manifesteert zich dus ook als Designstad en kroonde 

zichzelf dan ook al in 2006 als '. 

Een ander project waar ik later op terug zou komen, is het opzetten van 

een materiaalbibliotheek en fablab. Hier is alle relevante informatie over 

materialen en bewerkingstechnieken beschikbaar voor iedereen die bij 

design betrokken is en kunnen particulieren hun eigen producten maken 

met een geselecteerd aantal machines. 

4.2 Strijp S- De Creatieve Stad 

In september 2004 wordt in het Definitief Stedebouwkundig Plan voor Strijp 
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S gesproken over de Creatieve Stad. Het volgende wordt daarbij geschreven: 

'Het nieuwe Strijp S wordt de bakermat voor creativiteit en innovatie. Het 

wordt dé plek waar mensen elkaar 24 uur per dag en zeven dagen per week 

kunnen ontmoeten om op een prettige en inspirerende manier bezig te zijn met 

innovatie, creatie, recreatie en cultuur.' 

4.2.1 Ontwikkelingsvisie -De Creatieve Stad 

Er is sprake van een verschuiving in de economie, van traditionele 

maakeconomie naar creatieve ontwerpeconomie. Tal van steden richten zich 

dan ook momenteel op de rol van de creatieve klasse. Het boek Creative 

Capitals van Richard Florida, een Amerikaans socioloog, heeft daaraan 

bijgedragen. Richard Florida heeft de term creatieve klasse geïntroduceerd. 

De creatieve klasse is een deel van de beroepsbevolking. namelijk het deel 

dat innovatieve arbeid doet. Het gaat hier om activiteiten die hun oorsprong 

hebben in individuele creativiteit, vaardigheden en talenten. Als een van 

de meeste veelbelovende sectoren genereert de sector nieuwe vormen 

van welvaart, welzijn en werkgelegenheid. Beroepsgroepen die binnen de 

creatieve klasse vallen zijn onder andere ontwerpers, wetenschappers en 

andere kenniswerkers. De creatieve klasse draagt bij aan de economische 

en stedelijke ontwikkeling. 

Ondanks de kritieken op bovenstaande Richard Florida fungeert design nu 

als eureka-begrip en ontpopt zich steeds meer tot de nieuwe marketing. In 

plaats van kwaliteit wordt vormgeving de onderscheidende factor. Bij design 

hoort ook het proces, de marketing, materiaalkeuze en communicatie. Dus 

daarmee wordt design ook meer en meer interessant voor het bedrijfsleven. 

Door creativiteit en cultuur in alle facetten zichtbaar en voelbaar te maken, 

moet Strijp S de Creatieve Stad worden. Karakter, sfeer en uitstraling die 

met niets te vergelijken zijn. Deel van het industrieel erfgoed mag rechtop 

blijven, waaronder het voorname Klokgebouw, dat een metamorfose zal 

ondergaan tot 'cultuurfabriek'. Het voormalige Natuurkundig Laboratorium 

dient zich te ontplooien als een campus voor design en technologie met 

onder meer een 'incubator' met plek voor veel beginnende designbedrijfjes. 

Cultuur wordt in Strijp-S verweven met het dagelijkse leven. Niet alleen 
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de voorstelling of tentoonstelling is zichtbaar, ook de aanloop er naar toe. 

Repetities, voorbereidingen en andere zaken die leiden naar het einddoel, 

zullen zichtbaar zijn in Strijp-S. Hierdoor zal het creatieve karakter nog meer 

vorm krijgen. 

4.2.2 Stedenbouwkundig plan -De Creatieve Stad 

Het stedenbouwkundige plan voor Strijp S is een uitwerking van het 

Masterplan dat de gemeenteraad van Eindhoven in 2002 heeft vastgesteld. 

Het Masterplan is in fasen uigewerkt en in september 2004 is daar het 

Defenitief Stedebenbouwkundig Plan voor Strijp S uit voortgekomen. Dit 

plan komt uit de handen van West 8 urban design & landscape architecture 

B.V. en dient als basis voor het bestemmingsplan, een beeldkwaliteitplan en 

de planologische onderbouwing, maar is in zijn opzet flexibel. 

4.3 Structuur 

De huidige, orthogonale structuur van Strijp S zal na de transformatie nog 

herkenbaar aanwezig zijn. De hoofdstructuur wordt bepaald door de 

Torenallee en de Philitelaan. Deze wegen vormen nu de verbinding tussen het 

centrum van Eindhoven en het buitengebied (zoals Oirschot). Hiermee vormt 

Strijp S niet langer meer een barriere, maar wordt het verankerd in het weefsel 

van de stad. Tussen deze twee hoofdrichtingen zijn dwarsverbindingen 

gemaakt. De plaats van deze dwarsverbindingen worden bepaald door de 

afmetingen van de Apparatenfabrieken van de Hoge Rug. 

4.4 Ruimtelijke invulling 

4.4.1 Gesloten Bouwblokken 

Deruimtelijkeinvullingvandehoofdstructuurisvoornamelijkbouwblokvormig, 

op enkele strategische plekken aangevuld met losstaande gebouwen. De 

stedelijke blokken bieden een helder onderscheid tussen privé en openbaar. 

In de Driehoek wordt de bouwblokvorm gemaakt met de gebouwen van de 
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Gesloten Bouwblokken 

Hoogbouw 

Openbare ruimte 

Hoge Rug als een zijde ervan. Afwisselende hoogten zijn steeds onderdeel 

van de bouwblokken. Er is sprake van wisselende architectonische stijlen 

(moderne en postmoderne). Zo worden de binnenhoven aan de Philitelaan 

omgeven door klassieke arcades, moderne arcades of half afgesloten 

door klassieke arcades. De Europese architectuurgeschiedenis dient als 

inspiratiebron. 

Het Ketelhuis en de Machinekamer zijn van een andere schaal dan de 

overige te handhaven gebouwen zoals de Hoge Rug, het Veemgebouw en het 

Klokgebouw. Die laatste zijn vooral groot en imposant. Een element met een 

kleinere schaal, zoals het Ketelhuis, is een belangrijke stedenbouwkundige 

aanvulling. Door de gebouwen aan een intiem en gezellig plein te leggen, 

ontstaat een ruimtelijke verbijzondering. Ketelhuis 

4.4.2 Hoogbouw 

In de Driehoek ontwikkelt zich een imposante skyline met hoogbouw van 

60 á 70 meter tot incidenteel 100 meter. Torens die er in de verre omtrek 

niet staan. Interessant is dat deze hoogbouw ten opzichte van de Hoge Rug 

gaat werken als tweede lijn-silhouet. Vanaf de Torenallee 'kijken' de torens 

over de Hoge Rug en vormen met hun variatie in hoogte en uitstraling een 

complementaire tegenhanger van deze 'robuuste uniforme' Hoge Rug. 

Al deze hoogbouw zal worden bekroont met een verlichte of lichtgevende 

top. Daarmee gaan ze een dialoog aan met elkaar en de Lichttoren in het 

centrum. Dit allemaal in het kader van Eindhoven Lichtstad. 

4.4.3 Openbare ruimte 

Het plangebied is strategisch gelegen tussen het stadscentrum en het groene 

uitloopgebied De Wielewaal. Geen wonder dat het groenaspect een grote rol 

speelt in de openbare ruimte van het nieuwe Strijp S. Dit aspect kwam ook in 

eerdere plannen al naar voren. Hubert Jan Henket stelde zelfs voor de gehele 

Driehoek groen te maken. West 8 kiest er voor om de Driehoek te bebouwen 

en de groene strook er langs te leggen. De bomen van de Torenallee en 

Philitelaan bieden de Eindhovenaar een groene route naar buiten. 

De Torenallee moet een nieuw icoon worden van de buitenruimte van 

Eindhoven. Een stralende esplanade met bomen, een pubHeksruimte met 

39 



sierbestrating, karakteristieke verlichtingen, meubilair, enkele sculpturale 

gebouwen en een ontmoetingsruimte met winkels en voorzieningen. 

Met de Torenallee als hoofdas wordt een visueel spel gespeeld volgens 

Barokke traditie. De zichtlijn wordt door een enkel obstakel doorbroken, 

verspringt hier een daar, verdwijnt onder een gebouw door en eindigt op 

een transparant poortgebouw. In de Driehoek ligt nog een intiem pleintje 

rondom het Ketelhuis. Het plein bevindt zich in de luwte van de Hoge Rug en 

het Klokgebouw. 

Het verleden wordt positief gewaardeerd. De aanwezige leidingstraten 

worden een beeldbepalend element van de openbare ruimte. Ze 

kunnen getransformeerd worden tot pergola's of looproutes. Andere 

beeldbepalende elementen in de openbare ruimte die men tracht te bewaren 

zijn de verbindingsbruggen met hun steunpunten waar videoschermen e.d. 

aangehangen kunnen worden, het oorlogsmonument en de schoorsteen van 

het Keramieklab. 

4.4.4 Programma en plandelen 

De Driehoek zal zich ontwikkelen tot het kloppend hart van Strijp S. Hier 

moeten nieuwe stedelijke functies worden gerealiseerd. Rondom het 

Ketelhuisplein is de menging van het programma optimaal. In termen van 

'het levendige hart' betekent dat dat de kantoorlieden er tussen de middag 

verblijven, 's avonds de bewoners, studenten en andere stedelingen, en 

overdag de bezoekers van musea en congressen. 

De blokken langs de Kastanjelaan bieden een gevarieerd woonprogramma 

van appartementen en stadswoningen, commerciële ruimten langs de 

Torenallee en onderwijsvoorzieningen. De Philitelaan kent evenals de 

Driehoek een mix van kantoren en woningen in blokver kaveling, rond groene 

representatieve binnenhoven en met hoogteaccenten. 
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Impressie plan West 8 

4.5 De Driehoek vanStrijp S- Het levendige hart 

De Driehoek is het gebied dat afgebakend wordt door de Torenallee, de 

Philitelaan en de Beukenlaan. Op 13 juni 2007 werd de ontwikkelingsvisie 

van Trudo als eigenaar van de DriehoekStrijp S gepresenteerd, daarbij wordt 

de term 'het levendige hart van Brainport' geïntroduceerd. Naast creativiteit 

als stimulator van economische en stedelijke ontwikkelingen is er behoefte 

aan een kloppend hart waar mensen (ontwerpers en kenniswerkers) naar 

toegetrokken worden om te wonen, werken en recreëren. 

De presentatie over de ontwikkelingsvisie van de DriehoekStrijp S ging samen 

met een vertaling van deze visie in een stedenbouwkundig plan. Daarbij 

gaat het in het bijzonder om de ruimtelijke vertaling van 'het levendige hart'. 

Het plan van West 8 dient daarbij als onderlegger, maar wordt essentieel 

veranderd. Van grote naar kleine schaal en van statisch naar dynamisch. 
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4.5.1 Ontwikkelingsvisie- Het levendige hart 

Probleem in Eindhoven is dat het relatief weinig aan ontwerpers en 

kenniswerkers te bieden heeft. Eindhoven kan het talent niet vasthouden. 

Negen van de tien afgestudeerde ontwerpers verlaten de stad. Het culturele 

klimaat wordt niet erg hoog gewaardeerd. Om de uitvlucht van designers 

een halt toe te roepen, wil Eindhoven zelf een 'kloppend hart' opzetten, in 

Strijp S. Het oude fabriekscomplex moet uitgroeien tot een hippe woon en 

werkwijk met de nadruk op kunst en design. 

'These should be varied in kind that different kind of people come and go at 

different times working to different schedules, come to the same place, the 

same street for different purposes, using the same facilities at different times 

and in different ways'- Jane Jacobs 

Om tot een 'levendig hart' te komen, worden er vijf thema's gehanteerd. Dit 

zijn levendig, verrijking, verbinding, leefstijl en acomodatie. De levendigheid 

en aantrekkingskracht moeten, door de continue interactie tussen stad en 

publiek, zichtbaar en voelbaar blijven. Vierentwintig uur per dag, zeven 

dagen in de week. Het moet niet een monumentale wijk met buurtgebonden 

voorzieningen worden, maar het levendige hart van Brainport Eindhoven. Dus 

met een bovenstedelijke oriëntatie. De industriële sfeer van de Driehoek is 

een onderscheidende sfeer van andere gebieden in en buiten de stad. Dat 

industriële moet niet alleen gekoesterd, maar ook verrijkt worden. Het gaat 

dan om het toevoegen van nieuwe beeldkwaliteiten. De verbindingen kunnen 

zowel fysiek aangegaan worden (de leidingstraten als tweede maaiveld) 

als in de zin van samenwerkingsverbanden. Er zal een mix van leefstijlen 

moeten komen die graag in een (hoog) stedelijk milieu wonen. De flexibiliteit 

van de aanwezige gebouwen, zoals de Hoge Rug, die een hoge mate van 

duurzaamheid met zich mee brengt, zal het uitgangspunt voor de nieuwbouw 

zijn. 
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l .Levendig 

scharrelstructuur, labyrint, 

rondwalen, verbazen 

mix aan functies 

bovenstedelijke oriëntatie 

extrovert 

meervoudig ruimtegebruik 

tijdelijke activiteiten I wisseling 

van activiteiten- gelijktijdig 

van underground tot arrivé -

exclusief 

2417 

maak het niet af, het moet in 

beweging blijven 

2. Verrijking 

Contrasterende beeldkwaliteiten 

Kleinschalingheid 

Fijrunazigheid 

Intimiteit 

Nieuwe materialen, activiteiten 

en sferen 

3. Verbinding 

Fysieke verbindingen 

Integratie met openbare ruimte 

Combinatie space en place 

In programmering/software 

Nieuwe coalities en 

samenverwkingsverbanden 

Optimale afstemming met 

spoorzone en kastanjevelden 

4. LeefsiJjl 

Accent op I+ 2 persoons 

huishoudingen (75%) 

Affiniteit met industrieel erfgoed 

Alle leeftijden 

Alle inkomens, met een accent 

op >IHS, 

Gebruikmakend van stedelijke 

voorzieningen 

Freelancers, kleine zelfstandigen, 

instellingen, maar ook 

commercieel 



5.Accomodatievermogen 

gebouwen met allure 

entrees met smoel 

ruime woningen, gemi. I 00m2, 

min. 3 meter vrije hoogte 

zo flexibel mogelijk indeelbaar 

optimale keuzevrijheid 

in de tijd veranderend 

van huur naar koop en andersom 

semi-collectieve ruimten 

4.6 Structuur 

Het stedenbouwkundige plan afkomstig van Jo Coenen en Co architekten 

zoals dat gepresenteerd werd op 13 juni 2007. De Driehoek wordt afgebakend 

door de Torenallee en de Philitelaan, de hoofdassen die de verbinding 

vormen tussen het centrum van Eindhoven en het buitengebied. Tussen deze 

twee assen wordt een labyrinthstructuur voorgesteld waar men dwaalt en op 

ontdekkingstocht gaat. Al rondwandelend wordt je keer op keer verrast. Zo 

ontstaan er tal van (sluip)routes die de verbinding tussen de plandelen tot 

stand brengt. 

4.7 Ruimtelijke invulling 

Het huidige gebied kent een erg grove korrel. Alles is grootschalig. De 

grootschalige gebouwen spreken tot de verbeelding. Ze suggereren 

handelingen die de menselijke maat en normaliteit te boven gaan. Maar als 

je langs 100 meter gevel loopt, een hoek omslaat en er zich wéér 150 meter 

gevel uitstrekt, raak je snel uitgekeken. De Driehoek wordt getransformeerd 

tot een boeiend, levendig en speels labyrint. Kronkelend en verrassend. 

De aanwezige imposante gebouwen kunnen het hebben dat ze worden 

aangepast. Er kunnen delen worden toegevoegd en weggehaald, zonder 

dat het gebouw aan beeldwaarde verliest. Zo wordt de Hoge Rug verrijkt 

met doorgangen. Er worden stukken uitgesneden en openingen gecreeerd 

naar de Torenallee en de terrasjes op het Ketelhuisplein. Ook op andere 

plaatsen worden sluiproutes gemaakt en ontstaat er ruimte voor intimiteit. 

Schaalverkleining die leidt tot een menselijke maat en tot een meer 

gedifferentieerd aanbod aan ruimten. Nagenoeg alle ruimten in het gebied 

tellen nu zo'n 2500m2, maar er wordt gezocht naar verscheidenheid om de 

grote diversheid aan functies onder te kunnen brengen. 

4. 7.1 Openbare ruimte 

Een van de uitgangspunten van de ontwikkelingsvisie is 'verbindingen'. 

Verbindingen door de gebouwen heen tussen de hoofdassen en het 
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Ketelhuisplein. Zo raakt het plein niet geïsoleerd, maar wordt het in het 

geheel opgenomen. Dit plein met een toren op de kop moet intiem worden 

en dient daarom afgesloten te worden, daartoe wordt een groene pergola 

rondom voorgesteld. 

Een reeds aanwezig verbindend element is de Leidingstraat. Een industriële 

pergola die de richting door het gebied aangeeft. Wanneer deze beloopbaar 

gemaakt worden, komt men niet alleen op het maaiveld de gebouwen 

binnen, maar ook op niveau twee. Er wordt een extra dimensie aan de ruimte 

toegevoegd. Ook kan het tweede maaiveld ingezet worden als terras, podium, 

daktuin of paraplu. 

Een ander niveau is het niveau van de daken dat ingezet wordt als openbare 

ruimte, zoals een botanische tuin of skatepark. Zo ontstaan er niet alleen 

verbindingen in horizontale zin, maar ook in verticale zin. 

4.7.2 Programma 

In en om het Ketelhuis en Machinekamer kun je eten, drinken en een terrasje 

pikken. In het voorstel worden de loodsen direct achter de Hoge Rug 

gehandhaafd, maar dan wel in stukken gehakt. Zo ontstaan er een grote hal 

voor concerten, theater en congressen bijvoorbeeld. Een kleinere loods voor 

een restaurant waar het ook met 25 gasten gezellig is. Nog kleinere ruimten 

voor winkeltjes, kraampjes, galeries. Een collectieve ruimte waar gebruikers, 

bezoekers en bewoners elkaar ontmoeten. Een soort van bazaar waar het 

bruist en borrelt. Aan de zuidkant afgeschermd door de Hoge Rug. Aan de 

noordkant door een verzameling nieuwe gebouwen. 
--~------~--~--, 

Impressie Coenen 
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5. De Machinekamer 

De machinekamer is geen Rijksmonument, maar staat wel op de lijst van de 

gebouwen die men graag wil bewaren vanwege z'n waarde als industrieel 

erfgoed. Het gebouw vormt een mooi contrast met de omliggende 

bebouwing en heeft een verassend interieur met authentieke machines. 

Het zal een transormatie doonnaken die past in de ontwikkelinsvisie van de 

Driehoek Strijp S. De machinekamer, die eens het Philipsterrein voorzag van 

electriciteit en wannte zal opnieuw één van de drijvende krachten worden. 

Nu als onderdeel van een creatief stadshart. 

5.1 Ligging Machinekamer 

De machinekamer ligt in de luwte tussen het Klokgebouw en de Hoge 

Rug. De machinekamer ligt parallel aan de Hoge Rug. Het ketelhuis dat 

gekoppeld was aan de machinekamer lag parallel aan het Klokgebouw. 

Deze hoekverdraaiing werd opgenomen door een koppelstuk. Het kolenveld 

lag naast het ketelhuis vooraan in de Driehoek. In het verlengde van de 

machinekamer ligt het transformatorhuis, dat ook behouden blijft. De 

machinekamer, het vroegere ketelhuis en het transformatorhuis zijn van een 

veel kleinere schaal dan de omliggende monumenten en vormen daarmee 

een mooi contrast. 

Huidige Situatie Nieuwe Situatie 
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5.2 Ontwikkeling Machinekamer 

De machinekamer dateert van 1929. De machinekamer diende ervoor 

om Strijp S te voorzien van elektriciteit en warmte. Aan de machinekamer 

gekoppeld lag het ketelhuis waarin kolen werden opgestookt. De stoom werd 

naar de machinekamer geleid alwaar deze werd omgezet in elektriciteit. 

Met het veranderen van de mechanische aandrijving werd het ketelhuis 

overbodig en werd dan ook afgebroken. Netstroom werd goedkoper dan het 

zelf stoken van kolen. 

Het ketelhuis is verdwenen, slechts het koppelstuk is behouden. Dit is de 

vreemd ogende uitstulping aan de Philitelaan. Het litteken is zichtbaar als 

nieuw ingevulde gevel. De nieuwere baksteen van dit opvulvlak heeft een 

andere kleur dan die van de machinekamer. 

De oude machines staan stil, slechts enkele nieuw geplaatste machines ronken 

er nog. Het zijn de compressoren waarmee Essent perslucht, vacuümlucht 

en blaaslucht maakt voor met name Philips. Maar Essent houdt op met de 

luchtactiviteiten. Die zijn niet meer rendabel en bovendien geen 'core

business' voor de energieleverancier. 

Het plan bestaat nu om in de Machinekamer een informatie- en 

ontmoetingscentrum met horeca onder te brengen. Tot eind 2008 is het 

tijdelijk decor voor een theaterrestaurant Mijn plan is om er een MatLab in 

onder te brengen. 

5.3 De Geest van de Machine 

Het Machinetijdperk is de periode waarin Philips groot werd en Strijp S het 

licht zag. 

Reyner Banham beschrijft in zijn boek 'Theory and Design in the first Machine 

Age' drie machinetijdperken. Aan het eerste tijdperk lag de opkomst van de 

stoommachine ten grondslag (vanaf 1780). De elektrificering (vanaf 1870) 

lag ten grondslag aan het tweede machinetijdperk. Deze had een piek in 

de jaren vijftig en zestig, waarin elektrische apparaten hun weg vinden naar 
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de massa. Technologie wordt dan als gewoon beschouwd, als deel van het 

alledaagse leven. Vanaf 1960 spreekt Banham van het begin van een derde 

machinetijdperk. Technologie wordt handzamer en een verlengstuk van 

de mens, een machine wordt iets waar we mee kunnen communiceren. Dit 

impliceert een ingrijpende transformatie in de menselijke omgang met 

machine en technologie. 

In de machinekamer staan verschillende originele machines waaronder een 

(tegendruk)stoomturbine, persvaten, regelwerktuigen, vacuümpompen en 

watertanken voor koelwater en condens. Deze machines dienden om de stoom 

uit het ketelhuis om te zetten in electriciteit. Vanuit de machinekamer werd 

electriciteit en warme lucht gedistribueerd over het gehele Philipsterrein. 

Daarmee was de machinekamer letterlijk en figuurlijk de motor die Philips 

draaiende hield. Deze machines wekken nog altijd bewondering op voor de 

techniek van toen. De complexheid, de schoonheid van materialen, maar ook 

de zuiverheid waarmee ze ontworpen werden dienden als voorbeeld voor 

menig architect 

Principe machinekamer 

Machinekamers waren dan ook niet voor niets de trots van menig ondernemer. 

Er zijn verschillende varianten van machinekamers te vinden, maar ze zijn 

haast zonder uitzondering uit-en inwendig met veel architectonische zorg 
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behandeld. De machinekamer was een symbool van technisch vernuft 

en van macht en succes. De middelen om deze feitelijk puur functionele 

bedrijfsruimten te verheffen tot ware tempels der techniek waren legio. In 

de eerste plaats was de ruimte binnen een machinekamer in de regel groter 

en hoger, dan nodig voor het functioneren van de opgestelde machines. Dit 

geld ook voor de machinekamer op Strijp S. Hiermee werd bewust een sterk 

ruimtelijk effect nagestreefd. De inwendige architectuur en detaillering 

was dikwijls regelrecht ontleend aan de kerkelijke bouwkunst, zoals neo

romaanse en neo-gotische deur- en raamvormen. In combinatie met de 

overdadige ruimte werd daardoor een grandeur opgewekt. Die grandeur 

wordt ook vaak in verband wordt gebracht met orde en complexiteit. Er is 

regelmaat in constructie en in elementen, zoals de daklichten, ramen en 

machines. Tegelijkertijd is er de complexiteit van de machines en de wirwar 

aan leidingen. De wirwar aan leidingen die in het zicht gelaten worden, doet 

denken aan die van High-tech architectuur. 

Veelvuldig werd gebruik gemaakt van afwisselende vlakken en banden van 

kleurrijke geglazuurde bakstenen voor de wanden en tegels voor de vloeren, 

gelegd in fraaie patronen. Zo ook in de machinekamer op Strijp S waar de 

vloer bestaat uit een dambordpatroon van zwarte en witte tegels. Het aantal 

bewaarde, authentieke machinekamers is beperkt, omdat de mechanische 

aandrijving van fabrieken voortdurend aan veranderingen onderhevig was. 

De machinekamer op Strijp S is, ondanks de nieuwe geplaatste machines, 

vrijwel in zijn originele staat bewaard gebleven. 

5. 3.1 Architectuur als Machine 

De invloed van het tweede machinetijdperk op de architectuur was vrij 

groot. Stad en gebouw functioneren in de ogen van de modernisten als 

een machine. In de fabrieken met hun expressieve ordening heerst orde, 

omdat er niets aan de fantasie was overgelaten. Volgens Le Gorbusier zag 

je ware, grootse architectuur eerder terug in een elektriciteitsturbine van 

40.000 kilowatt of een lagedrukventilator. Architectuur wordt beschouwd 

als industrialisatieproduct die voortkwam uit het streven naar functionele 

doelmatigheid, waarin elke vorm van decoratie wordt uitgesloten. Deze 

technisch-industriële stroming tracht door abstraheren tot zakelijkheid 

48 

Turbine Machinekamer 



te komen. Machines worden geconditioneerd door het getal, hebben 

een opzienbare zuiverheid, schoonheid van materialen en zekerheid van 

bewegingen. 

Een machine is een kinetisch apparaat dat al naargelang de individuele 

behoeften te transformeren is. Er ligt dus een grote nadruk op de 

wisselwerking tussen techniek en gebruik. Door correct gebruik van nieuwe 

technologie kan men ongelimiteerde controle over hun eigen omgeving 

uitoefenen, resulterende in een gebouw dat beantwoordt aan de bezoekers 

z'n wensen en de vele activiteiten die er plaats vinden. 

Een voorbeeld daarvan vormt het Fun Palace (1965) van Cedric Price. Een 

nieuwe vorm van 'leisure center' waar burgers zichzelf konden vermaken 

en onderwijzen door hun eigen omgeving te bouwen. Deze omgeving 

kwam tot stand door het gebruik van kranen, geprefabriceerde modules, 

rampen en trappen, lucht en mistgordijnen en het gebruik van horizontale 

en verticale lamellen. Zo ontstond een geïmproviseerde architectuur, een 

sociale interactieve machine met een hoge mate van aanpasbaarheid aan 

veranderende culturele en sociale condities van tijd en plaats. 

In het derde machinetijdperk wordt een stad niet langer meer vergeleken 

met een enorme machine, maar is veel eerder een netwerk. Internet en 

interactiviteit zijn de impuls bij de overgang van een industriële naar 

postindustriële architectuur. Een digitaal tijdperkwaarmee de mogelijkheden 

verder worden vergroot. Mens en machine worden deel van hetzelfde netwerk. 

Fun Pal ace, Cedric Price, 1965 
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5.3.2 Kenmerken van de Architectuur als Machine 

Architectuur als gebruiksvoorwerp, het individu staat centraal. De 

architectuur moet kunnen inspelen op de steeds veranderende behoeften 

van dit individu. De functionaliteit staat voorop. 

Interactiviteit van gebouw met zijn omgeving op energetische efficiënte 

wijze (reageren op interne en externe omstandigheden en deze kunnen 

afstemmen op het gewenste binnenklimaat). Het gebouw als actief 

systeem dat actief reguleert in plaats van passief beschermt. 

Het machinale karakter komt tot uitdrukking in de verschijningsvorm 

van het geheel. Liften, trappen en leidingen worden in het zicht gelaten, 

waardoor de dynamiek, de bewegingvan het geheel, voor de buitenwereld 

zichtbaar wordt. Daarbij spelen de materialisatie en inudstriële details 

een belangrijke rol. 

5.3.3 Rol van de Techniek 

Technologie is bedoeld om onze bewegingsvrijheid te vergroten, daarbij 

draait het om toepassing. Technologische innovatie dient om productie te 

versnellen, het openbaar vervoer te vergemakkelijken of om de kwaliteit van 

ons leven te verhogen. Tegelijkertijd is de techniek een uiting van cultuur 

en maatschappij, ze reflecteren onze relatie met de wereld en tonen onze 

culturele ambities. De techniek is een beelddrager en er wordt dan ook wel 

gesproken van de esthetiek van de techniek. High-tech architectuur is daar 

een uitgesproken voorbeeld van. 

5.3.4 High-tech Architectuur 

Veel High-tech gebouwen zijn beïnvloed door de futuristische visies van 

Archigram uit de jaren zestig (Cedric Price, Peter Cook). High-tech gebouwen 

zieneruitalsmachines.Machinesmetharde,glanzendemetalenoppervlakken, 

industriële elementen als rijbruggen, hellende opritten en bewegende 

delen. De constructie en installaties zijn vaak van buitenaf zichtbaar. De 

gebruikte materialen worden eerder met andere technologieën in verband 

gebracht, zoals industriële productie of ruimtevaart onderzoek. Dit hoeft niet 

automatisch te betekenen dat de gebruikte technologie geavanceerder is 

dan bij andere architectonische bewegingen; alleen dat de technologie 
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Wirwar van leidingen 

zichtbaar wordt. Het gebouw heeft een energetische, dynamische, soms zelfs 

on-affe uitstraling. Interieur en exterieur zijn losgekoppeld. Hierdoor kan het 

interieur steeds aangepast worden. Tegelijkertijd zorgen de voorzieningen 

aan de buitenkant ervoor dat het gebouw blijft functioneren. 

Kenmerken van High-tech Architectuur 

High Tech-architectuur is door de architectuurcriticus Charles Jencks 

omschreven als de tweede machine-esthetiek. Hij heeft een lijst opgesteld 

met karakteristieken van eenHigh-Tech gebouw. Een mix van stijlkenmerken, 

technische kenmerken en culturele kenmerken: 

• Binnenstebuiten 

• Het proces staat hoog in het vaandel 

• Transparantie 

• Gelaagdheid en beweging 

• Heldere kleuren 

• Een lichtgewicht huid van opgespannen membranen 

• Vertrouwen in de wetenschap en vooruitgang 

5.4 Architectuur 

De machinekamer is gemaakt naar het model van een kathedraal. Het is 

symmetrisch en bestaat uit een hoofdbeuk en twee zijbeuken. Het gebouw 

heeft een lengte-breedte verhouding van 1 op 2 (25 bij 50m). Er zijn twee 

bouwlagen: een soutterain en een hoofdverdieping. Zoals beschreven 

in hoofdstuk 9.3 was de machinekamer eigenlijk een puur functionele 

bedrijfsruimte, maar toch met enige architectonische grandeur. 

5.4.1 Exterieur 

De machinekamer is een vrij introvert gebouw. Het uiterlijk van het gebouw 

wordt voornamelijk bepaald door gevelvlakken van bruine baksteen die 

verticaal geaccentueerd worden door de aan de buitenzijde zichtbare 

constructie. Gemetselde muren waarin elke steen even levendig, tegendraads 

en karakteristiek lijkt. De ene steen donker en verwrongen, de volgende roze 
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en onschuldig, een derde klein, met afgeronde hoeken. Allemaal anders door 

het patina van de tijd. Toch maken ze samen met de lichte cementvoegen één 

geheel. 

De aan de buitenzijde zichtbare staalconstructie kleurt met zijn roestbruine 

kleur mooi bij de bakstenen gevel en laat duidelijk de opbouwvan het gebouw 

zien, de drie beuken en de twee verdiepingen. Opmerkelijk is dat aan de 

voorzijde de constructie buiten de gevel is geplaatst en aan de achterzijde 

ligt de constructie in het gevelvlak. Waarschijnlijk is dit om onderscheid te 

maken tussen voor en achter. 

In het soutterain zijn raamopeningen in hetzelfde ritme als de constructie 

geplaatst. Deze raamopeningen zijn vierkant met stalen kozijnen. De opening 

wordt opgedeeld in kleinere ruitjes (waarschijnlijk door de beperkte 

glasafmetingen uit die tijd). 

Alle deurenzijn rose geverfd (zijn ook groen geweest) .Dit maakt een opvallend 

contrast met de nogal ingetogen bruine baksteen. Aan de voorzijde zitten 

grote schuifdeuren waardoor de machines naar binnen getakeld konden 

worden. Daarvoor is een takelconstructie aan de voorzijde geplaatst. 

Beëindiging van de massa gebeurd door middel van een overstek met vrij 

smalle dakcontouren. Deze daklijn werkt sterk horizontaal, mede door zijn 

afstekende kleur (wit). 

5.4.2 Interieur 

Er zijn drie beuken. Deze beuken zijn lineair en staan in open verbinding met 

elkaar. Het ritme wordt bepaald door het stramien van de constructie en de 

van daaruit gecreeerde daglichtopeningen. 

Het soutterain is vrij donker, het licht dat door de openingen in de zijgevel 

stroomt dringt niet ver binnen. De constructieve elementen, voor de fundering 

van de machines op de eerste verdieping, maken dat er een stelsel van vrij 

donkere en benauwde ruimtes en gangen ontstaat. 

De verdieping is daarentegen erg licht en ruimtelijk, het daglicht komt niet 

van opzij, maar van boven. De wanden zijn licht van kleur (crèmekleurig), de 

opzet van de machines is vrij ruim en er is genoeg vrije hoogte. 

De verdiepingsvloer is aan de bovenzij de afgewerkt met een dambordpatroon 

van keramische tegels (combinatie zwart-wit). Om de verbinding tussen 
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Gepopnagelde constructie 

soutterain en verdieping mogelijk te maken zijn er enkele hijsluiken 

geplaatst. Het cassettedak bestaat uit crèmekleurig afgewerkt beton. De 

staalconstructie is blauw geverfd waarschijnlijk ter bescherming voor verder 

roesten. 

Uitzondering op de vrij eenvoudige opbouw is de vide aan de achterzijde, 

daar bevindt zich een kelder met een tank voor de opvang van water. Met 

een wirwar aan leidingen is dit een spannende verbijzondering. 

5.5 Constructie 

De constructie bestaatuit een staalskelet op eenregelmatig grid ( stramienmaat 

van 5m). De hoofddraagconstructie bestaat zoals gezegd uit drie beuken. 

De stabiliteit wordt gewaarborgd door de buitenmuur die tussen de HE 

profielen gemetseld is en de verdiepingsvloer. De verdiepingsvloer zorgt 

voor een inklemming van de HE profielen en afvoer van de windbelasting 

op de gevel. 

De hoofdraagconstructie wordt in het soutterain aangevuld met extra 

kolommen die de vloerbelasting (met zware machines) moeten dragen. 

De fundatie bestaat uit een 500mm dikke betonplaat met betonpoeren ter 

plaatse van de hoofdraagconstructie. De secundaire draagconstructie voor de 

verdiepingsvloer draagt zijn krachten meteen af op de betonnen fundering. 

Het dak vormt een losse portaalconstructie die zijn krachten afdraagt op de 

hoofddraagconstructie. 

De staalconstructie bestaat uit HE kolommen en IPE liggers.Alle verbindingen 

zijn geklonken. De constructie is er op gebouwd om zware belastingen te 

dragen welke noodzakelijk is om de machines te kunnen dragen. In elke 

beuk bevindt zich een kraanbaan die berekend is op 7500kg. 

5. 6 Bouwfysica 

De constructie vormt in zijn geheel een koudebrug. De buitenschil bestaat 

uit een spouwmuur zonder isolatie ( 100-20-1 OOmm) en de ramen zijn 

van enkelglas en daarmee voldoet het niet aan de huidige Re-waarde. De 
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spouwmuur lijkt op sommige plaatsen hinder te ondervinden van doorslaand 

vocht. De stuclaag bladdert af en er verschijnen donkere schimmelvlekken. 

Grote daklichten en ramen in de kopgevel zorgen voor daglichttoetreding op 

de verdieping. Ook het verhoogde 'middenschip' laat het licht tot diep in het 

gebouw doordringen. Ramen in de zijgevel zorgen voor daglichttoetreding 

in het soutterain, maar dit licht wordt tegengehouden door verschillende 

obstakels. Ook is het gebouw vrij diep waardoor het licht niet tot in het hart 

van het gebouw kan doordringen. Raamopeningen zijn van draadglas dat vrij 

diffuus licht doorlaat. 

Er is sprake van natuurlijke ventilatie. Op de verdieping zorgt het verhoogde 

middenrifmet te openen ramen voor de natuurlijke ventilatie. In de kopgevels 

bevinden zich ventilatoren. In het soutterain is er bij elke raamopening sprake 

van één te open deel. 

Geluid in de machinekamer galmt na vanwege de harde oppervlakken van 

beton, tegels en baksteen. De vloer en het dak hebben tevens een geringe 

dikte en daarmee weinig geluidsisolerende werking. Wel is de turbine 

trillingsvrij geplaatst. 
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6. Van Machinekamer naar 

Materialencentrum 

Bij herbestemming draait het allemaal om de vraag wat wel of niet te 

behouden. 

De vraag die daarbij essentieel is is: Wat zijn de kwaliteiten van het huidige 

gebouw?Echterishetnetzobelangrijkomjeaftevragenaanwelkekwaliteiten 

het gebouw moet voldoen na de transformatie. Deze twee aspecten zijn vaak 

niet in overeenstemming met elkaar. Soms moet je opofferingen doen om tot 

een beter eindproduct te komen. De frictie zit hem met name in het verschil 

van programma. Het gebouw is niet gemaakt om het nieuwe programma te 

herbergen. Echter kan dit ook tot interessante nieuwe concepten leiden. 

Bovendien krijg je verschillende aspecten cadeau. De sfeer (rommelig, 

industriële geluiden en geuren), maar ook ruimtelijke aspecten die bij een 

nieuwbouwopgave niet voorzien zouden zijn. Je moet jezelf steeds afvragen: 

Waarom zou je het afbreken en waarom zou je het laten staan? 

6.1 Materialencentrum 

Deze eeuw wordt niet voor niets al de eeuw van het materiaal genoemd. 

Materialen vormen een steeds grotere rol bij ontwerpers. Draaide het vroeger 

vooral om functionaliteit en later de prijs, nu moeten producten vooral 

verleiden. Men wil zich onderscheiden van de rest. Maar wat ook te denken 

van de mogelijkheden van nieuwe materialen. Zo bestaan er steeds meer 

mogelijkheden voor materialen die zich aan kunnen passen aan de omgeving 

of de gebruiker, de zogenaamde smart materials. Of nanomaterialen, waarbij 

de moleculaire structuur wordt veranderd zodat het een nieuwe waarde 

krijgt. Zoals vuil- en waterafstotend glas. 

6.1.1 Materiaalselectie 

Recente ontwikkelingen tonen aan dat de behoefte aan non-technische 

informatie, zoals de tactiele en esthetische waarde van materialen steeds 
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belangrijker wordt. 

Non technische informatie zijn sensorische eigenschappen en 

persoonlijkheid, welke wordt beïnvloed door factoren zoals culturele 

aspecten, trends, associaties en emoties. 

MEANINGS OF MATERIALS 
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• de behoefte aan vergelijkbare informatie (zoals de wijze van 

p resenteren, gebruikt men exacte getallen, ranges of tekst) 

• de behoefte aan productgerelateerde zaken (de levenscyclus van 

materialen, de verbindingstechnieken en productietechnieken) 

• informatie op verschillende detailniveaus (afhankelijk van de 

ontwerpfase wordt het gevraagde detailniveau groter of kleiner. 

• de behoefte aan materiaalsamples (voor inspiratie en communicatie 

op vooral sensorische en persoonlijkheidsaspecten) 
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Daar waar ontwerpers meer gefocust zijn op de beleving van materialen, 

de toepassingsmogelijkheden of de ethische aspecten daarvan, zijn 

producenten eerder geïnteresseerd in de technische specificaties en 

technische ontwikkelingen. Technische aspecten, zoals mechanische, 

thermische en elektrische eigenschappen, zijn over het algemeen goed 

gestructureerd en verkrijgbaar. Informatie over de non-technische aspecten 

is nog in beperkte mate beschikbaar. Er bestaat wel informatie over kleur 

en andere visuele aspecten, zoals transparantie en glanzendheid, maar de 

andere zintuiglijke aspecten blijven onderbelicht. Hierbij zijn ze afhankelijk 

van fysieke materiaal samples en algemene materiaalkarakteristieken. 

Daarvoor zijn materialenbibliotheken in het leven geroepen. 

6.1 .2 Materialenbibliotheek 

Een bibliotheek is een centrum waar boeken, kranten, tijdschriften en 

audiovisuele middelen kunnen worden geleend en/of geraadpleegd en 

waar informatie wordt gegeven over de te raadplegen/lenen materialen. 

Materiaalbibliotheken zijn specifiek gericht op het gebied materialen. Naast 

boeken worden ook samples tentoongesteld. De bibliotheken bestaan dan 

ook voornamelijk uit rijen kasten met daarin boeken en tijdschriften dan wel 

materiaalsamples welke de mensen moeten inspireren. 

Materiaalsamples zijn vaak in de orde van grootte van 30x30cm. Dit formaat 

ligt goed in de hand en kan dus makkelijk gedraaid of gekeerd worden of 

eventueel meegenomen worden om bij daglicht te bekijken. Het sample 

is voorzien van een etiket met enkele specifieke eigenschappen van het 

desbetreffende materiaal en een code die verwijst naar een database. In 

deze database wordt meer gedetailleerde informatie over het materiaal 

verschaft. 

In het nieuwe Europa draait het niet meer om landen maar om steden (als 

knooppunten in een netwerk). Als Eindhoven zich internationaal wil profileren 

is een materialenbibliotheek zeker op zijn plek. Vooral omdat je die al in 

verschillende andere 'designsteden' hebt. Zoals Keulen, Milaan en New 

York (Material Connexion), München (Design Affairs) en Parijs (Materió). In 
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Nederland heb je vooralsnog alleen Matéria die recentelijk is verhuisd van 

Rotterdam naar Enter. 

Initiatief Materialenbibliotheek Eindhoven 

Materiaalbibliotheek Eindhoven is een initiatief van de Design Academy, 

de Technische Universiteit en Philips Design dat moet uitgroeien tot een 

platform voor ontwerpers, leveranciers, opleidingen en kennisinstituten. De 

Materialenbibliotheek beschouwt het actief aanbieden van bestaande kennis 

over (nieuwe) materialen, finishings en coatings, verbindingstechnologieën 

en verwerkingsprocessen tot haar voornaamste doelstelling. Tevens het 

anticiperen op technologische en maatschappelijke ontwikkelingen en 

het (mede) faciliteren van onderzoek op het gebied van bijvoorbeeld 

materiaalkeuzeprocessen. 

6.1. 3 Creatief Laboratorium 

Een laboratorium is een ruimte die gebouwd is voor onderzoek. Een 

laboratorium is geschikt om bepaalde proeven uit te voeren. De naam 

stamt uit het Latijn, en is afgeleid van labor dat 'werk' betekent. Letterlijk 

is een laboratorium een werkruimte of werkplaats. In een materiaalkundig 

laboratorium worden materialen onder andere getest op sterkte, 

weerbestendigheid, krasbestendigheid en duurzaamheid. 

Tijdens de Master Building Technology moesten we een ontwerp maken voor 

een gevelelement uit buigslappe materialen. Deze moesten we vervolgens 

uitwerken tot een prototype die op de GevelTotaalBeurs in Utrecht kwam 

te staan. Een dergelijke opdracht is erg leerzaam, maar de voorzieningen 

daarvoor waren op school niet aanwezig. Het creatief laboratorium zou dit 

gat kunnen opvullen. 

Naast apparaten waannee prototypes gemaakt kunnen worden (zoals een 

stickersnij der, een freesmachine die ook scant, een lasercutter en een CNC

snijder), staan er in het laboratorium apparaten waarmee testen op sterkte, 

weer bestendigheid, krasbestendigheid en duurzaamheid uitgevoerd kunnen 

worden, dan wel computers waarmee deze gesimuleerd kunnen worden. Zo 
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kan men de geselecteerde materialen in de toepassing van een product of 

productonderdeel testen en nagaan of de materialen in de toepassing zich 

ook gedragen zoals ze verwachten mochten. 

Prototype gevelelement open 

Initiatief Freeformlab Eindhoven 

Het Freeformlab is een initiatief van Stichting Alice uit Eindhoven. Het 

is een kenniscentrum, ontmoetingsplek en een digitale ontwerp-en 

productiewerkplaats die gaat fungeren als ontwikkelpartnervoor de industrie, 

als leeromgeving voor het onderwijs, als laboratorium voor de kunsten, als 

incubator voor technostarters en ontwerpers en als openbare werkplaats 

(model Fablab) voor ambachtslieden en modelbouwers. 

Het laboratorium gaat over de wereld van digitaal ontwerpen en produceren. 

Ontwerpers, technostarters, ondernemers, studenten, architecten, 

componisten, kunstenaars en ambachtslieden kunnen er experimenteren, 

leren en ideeën omzetten in prototypen, unica, modellen, meubels, sieraden, 

producten, beelden, sculpturen, bouwsels of wat dan ook. 

6.1. 4 Netwerk 

De huidige materiaalbibliotheken zijn zo georganiseerd dat daar alle 

informatie te verkrijgen is. Wil je inspiratie opdoen of heb je vragen dan kun 

je daar terecht. Centralisatie leidt tot echter tot isolatie en maakt het moeilijk 

om kennis en informatie uit te wisselen. 

60 

Beurs 

Beurs 



PVE 

Sample service 

Bibliotheek 

Expositieruimte: interieur 

Expositieruimte: exterieur 

Ruimte voor workshops en 

brainstormsessies 

Ruimte voor congressen en 

events 

Ruimte voor lezingen en seminars 

Ruimte voor test en experiment 

Werkplaats 

Kantoor 

Spreekkamer 

Shop 

Eetcafé I Ontmoetingsruimte 

Terras 

Garderobe 

Toiletruimte 

Installatieruimte 

Opslag 

Materiaalbibliotheken hebben hun taken dan ook uitgebreid door op 

vakbeurzen te exposeren om zo een breder publiek aan te spreken. Naar 

mijn idee zullen deze functies gecombineerd kunnen worden door de 

bibliotheek als uitvalsbasis te zien voor de verschillende tentoonstellingen 

te vergelijken met het uitlenen van boeken. Soms zul je dus niet de gewenste 

informatie kunnen vinden wanneer deze uitgeleend is. De bibliotheek zal 

soms volgeladen zijn, dan weer gedeeltelijk of misschien zelfs geheel leeg 

zijn. Voordeel hiervan is dat je kennis actief verspreid i.p.v. passief behoud. 

Dit zelfde geldt voor het initiatief van het Fablab dat er op uit trekt met de 

machines om mensen op festivals of evenementen hun ideeen uit te laten 

werken. 

Mobile Fablab 

6.1. 5 Laagdrempelig 

De meeste materiaalbibliotheken zijn niet vrij toegankelijk. Men moet lid 

worden om het inspiratiecentrum te kunnen bezoeken. Zo'n lidmaatschap is 

niet goedkoop. Voor een jaar lidmaatschap van materiaalbibliotheek Materia 

in Enter betaal je 495 euro. Voor particulieren loont zich dat nauwelijks. 

Wil je een product ontwikkelen dan ben je ook aangewezen op professionele 

instellingen, maar met de machines van een Fablab kan men al heel veel 

creëren. De drempel wordt dan al een stuk minder hoog. Te vergelijken 

met een openbare bibliotheek waar men wekelijks dan wel maandelijks of 

jaarlijks terug zal keren om te kijken naar nieuwe interessante ontwikkelingen 

op het gebied van materialen of om zelf een idee te gaan uitwerken. Het 

moet toegankelijk zijn voor zowel geïnteresseerde studenten, kunstenaars en 

bedrijven als toevallige passanten. 
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6.2Van Machine naar Container 

Na de machinekamer bezocht te hebben moest er een keuze gemaakt worden 

over wat wel en niet te behouden met in het achterhoofd het programma. In de 

machinekamer staan een aantal oude machines nog in volle glorie, daartussen 

zijn weer nieuwe apparaten geplaatst om aan de zich ontwikkelende eisen 

te kunnen blijven voldoen. De oude machines zijn een teken van techniek, 

maar tevens zijn zij gedateerd en dus niet meer bruikbaar. Het doel van 

Strijp S is om te transformeren en niet om te conserveren. Dus moet ook de 

machinekamer geen museum voor oude machines worden. 

Dit heeft mij doen besluiten om de machines te verwijderen (deze kunnen 

alsnog tentoongesteld worden in reeds aanwezige musea). Hierdoor ontstaat 

er opeens een open vloerveld dat ten volle benut kan worden voor het 

nieuwe programma. 

Geheel verdwijnen zullen de machines echter niet. Ze laten sporen achter. 

Niet alleen directe fysieke sporen in de zin van de fundatie, maar ook 

indirecte sporen. Een indirect spoor is de Geest van de Machine. Deze wil ik 

zoveel mogelijk tot z'n recht laten komen in het gebouw zelf: Het gebouw als 

machine. 

6.2.1 Van 2D naar 3D 

Een sample van 30x30cm geeft een goede eerste indruk van het materiaal 

maar geeft nog te weinig informatie over de mogelijkheden van het materiaal. 

Er is geen ruimtelijke beleving en informatie over mogelijke toepassingen 

en bevestigingen ontbreken. Ik pleit dan ook voor een vertaling van 2D naar 

3D. 

Door de materialen in een 3D ruimte te plaatsen krijgt men een veel beter 

idee van de tactiele en esthetische waarde van materialen. Een aanzet daartoe 

kwam ik tegen op de Dutch Designweek in Eindhoven waarbij een soort 

van kijkdoos werd gecreëerd. Er gebeurd echter meer met de persoonlijke 

beleving wanneer je wordt omgeven door het materiaal dan wanneer er 

slechts een vlak is waar je naar kijkt. In het eerste geval ben je onderdeel 
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van de ruimte en in het tweede geval ben je slechts een toeschouwer, een 

buitenstaander. Te vergelijken met het lopen in een bos t.o.v. het kijken naar 

een bos of enkele boom. 

Door de materialen in een 3D ruimte te plaatsen kan men ook meer informatie 

verschaffen over mogelijke toepassingen en bevestigingsmiddelen. De 

materialen worden fysiek geconstrueerd tot een ruimte. Bedrijven, scholen 

en kunstenaars kunnen worden ingezet om deze ruimtes te creëren. Daarbij 

niet alleen zoekende naar de essentie van een materiaal, maar ook naar de 

veelheid aan mogelijke toepassingen. Dit kan weer tot nieuwe ideeën en 

producten leiden. 

Van 2D naar 3D 

Boxen 

6.2.2 Van Box naar Container 

De 3D ruimte (box) om de materialen te presenteren moet groot genoeg zijn 

om in te kunnen lopen (zodat men onderdeel wordt van de ruimte) . Tevens 

moet deze makkelijk van tentoonstelling naar tentoonstelling en weer terug 

naar de bibliotheek vervoerd kunnen worden. Daarbij opgeteld de wens 
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om een industrieel uiterlijk te hebben, heeft er toe geleid om gebruik te 

maken van zeecontainers. De machines met metalen omkasting zullen dus 

vervangen worden door stalen zeecontainers. Deze containers zullen net als 

de machines in een 'regelmatig' ritme worden opgesteld. 

Een zeecontainer is een gestandaardiseerde metalen kist die sinds 1955 

gebruikt wordt voor het transport van goederen. Door het gebruik van 

standaardafmetingen kan de container zowel via de weg, het water als het 

spoor worden vervoerd, zonder dat de goederen zelf hoeven te worden in- of 

uitgeladen. De standaardmaat van een container is 20 voet (6,06 meter) lang, 

8 voet (2,44 meter) breed en 8 1/2 voet (2,59 meter) hoog. De containers zijn 

stapelbaar en met (automatische) twistlocks te koppelen 

In de zeecontainer blijven de materialen beschermd tegen invloeden 

van buitenaf. Tevens kunnen de machines van het laboratorium en de 

stellingkasten erin worden vervoerd. Deze zijn op elkaar afgesteld. 

Het frame met de vier hoekpunten is constructief. Binnen dit frame kunnen 

diverse aanpassingen plaats vinden. Zo kunnen de wanden geheel of 

gedeeltelijk verwijderd worden. Hierdoor worden de routemogelijkheden 

vergroot en worden tevens visuele relaties gelegd tussen verschillende 

materialen. 

Deze containers zijn met behulp van de kraanbaan en met behulp van zware 

zwenkwielen te verplaatsen. Hierdoor kan het interieur constant aangepast 

worden. Maar ook worden er containers juist aangevoerd of afgevoerd. Aan 

de restruimte tussen de containers kunnen nieuwe progranunatische functies 

toegekend worden. Afhankelijk van de eisen van deze functies worden de 

containers gerangschikt (grootte, open, gesloten karakter). Door de posities 

van de containers ontstaat er een wisselende ruimtelijke beleving. 
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Wisselende posities 

6.3Vides 

De transformator vormt het hart van de machinekamer. De machine die de 

stoom uit het ketelhuis omzette in electra en warmte. Deze was zwevend 

opgesteld en maakte dus geen contact met omliggende delen. Door deze te 

verwijderen ontstaat er dan ook een gat in de vloer. Door dit gat te vergroten 

ontstaat er een vide in het hart van het gebouw die visueel contact legt tussen 

het souterrain en de eerste verdieping. Deze vide wordt omkaderd met een 

houten lijst, zodat wordt aangegeven dat er een ingreep in de huidige structuur 

heeft plaatsgevonden. Dit hout vormt een contrast met de aanwezige stenen 

vloer en stalen constructie. 

In de machinekamer is reeds één vide aanwezig. Stoom die niet omgezet 

kon worden in elektriciteit of warmte sloeg neer als condens. Dit water 

werd opgevangen in een opslagtank in de kelder (het laagste punt). Deze 

kelderverdieping staat in open verbinding met de rest van ruimte. Wellopen 

er leidingen en enkele loopbruggen in deze open ruimte. Deze elementen 

maken van de vide een dynamische ruimte. 

De trap die het souterrain verbindt met de verdieping is eigenlijk te smal om 

als hoofdverbinding te dienen. Door de trap te verbreden gaat het trapgat 

samenwerken met d e overige vides. 
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6.4 Mezzanine 

Naast en boven de machines die opgesteld stonden bevindt zicht veel'lucht' 

waar niet meteen iets mee gedaan wordt. Op zich is dit vreemd te noemen 

voor een industrieel gebouw. Deze worden namelijk vaak zo efficiënt en 

economisch mogelijk ingericht. Met het doel een optimale productiviteit, 

zowel in mechanisch als in menselijk opzicht. Maar machinekamers stonden 

symbool voor de technologische vooruitgang en werden dan ook beschouwd 

als kathedralen der techniek. 

Als gevolg van de ruimtelijke overcapaciteit bestaat er de mogelijkheid om een 

tussenverdieping te plaatsen, in de architectuur ook wel mezzanine genoemd. 

Het zicht naar het plafond wordt door de tussenverdieping niet geblokkeerd. 

De tussenverdieping en de hoofdverdieping delen dus het zelfde plafond. In 

industriële toepassingen zijn mezzanines semipermanente vloeren geplaatst 

tussen twee permanente vloeren. Ze worden voornamelijk gebruikt voor 

opslag van materialen. Deze vloeren kurmen worden gedemonteerd en 

vervolgens ergens anders weer worden toegepast. Ze worden gemaakt van 

staal, aluminium of fiberglass. De vloer bestaat in de meeste gevallen uit een 

hout product (underlayment) of voor zware vloerlasten uit staal, aluminium of 

fibreglass. 

Door deze extra verdieping wordt niet alleen het bruikbaar oppervlak 

vergroot, maar worden tevens de ruimtelijke mogelijkheden vergroot: 

hoogteverschillen en variaties in open en gesloten ruimtes. Hierdoor wordt 

het starre gebouw meer dynamisch, er zijn meer zichtlijnen en bijzondere 

hoekjes. 

6.5 Entree 

Het gebouw heeft van oorsprong meerdere entrees. Zo zijn er de entrees 

naar het souterrain welke relatief klein zijn en de entree naar de verdieping 

welke relatief groot is. Deze laatste is niet zozeer een entree, maar de 

oorspronkelijke laad en losopening voor machines. Deze bestaat uit grote 

schuifdeuren. Alle deuren hebben in de tijd een roze kleur gekregen. Door 
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deze kleur vallen de deuren op in de verder vrij kleurloze gevel. Echter geen 

van de entrees nodigt echt uit tot binnenkomen. 

In het nieuwe plan zal zich aan de lange zuidzijde van het gebouw een 

' intiem' plein worden gecreëerd. De noordzijde ligt aan een van de twee 

hoofdontsluitingen vanStrijp S, namelijk de Philitelaan. De kopse kanten van 

de machinekamer liggen meer verborgen door het zogenoemde Ketelhuis 

aan de ene zijde en een nieuw te bouwen volume aan de andere zijde. 

Er is gekozen om twee entrees te maken, aan beide lange zijdes één. Aan 

de noordzijde ontsloten door de Philitelaan, waar voornamelijk kantoren aan 

gevestigd worden. Deze entree is voor min of meer de zakelijke bezoekers: 

medewerkers en vaste klanten. Aan de zuidzijde ontsloten door het vrij ' 

intieme' Ketelhuisplein welke een diverser publiek zal trekken. Toevallige 

passanten zullen worden uitgenodigd om een kijkje in het inspiratiecentrum 

te nemen. 

Eerst had ik deze in elkaars verlengde gelegd zodat er min of meer een 

doorgang gecreëerd werd door het hart van het gebouw. Mensen zouden dan 

door het gebouw heen kunnen lopen, een blik op de tentoonstellingsruimte 

kunnen werpen en dan tot de beslissing komen om het inspiratiecentrum te 

bezoeken of door te lopen. Deze middendoorgang brak het gebouw echter 

te veel in tweeën, waardoor de routing van het gebouw werd verstoord. 

6.5.1 Zuidzijde 

Aan de pleinzij de ligt de entree in het midden van de gevel. De entree is twee 

stramienen breed, waardoor er een groot uitnodigend gat ontstaat. Achter dit 

grote gat ligt de betonnen oven. Door de achterzijde weg te slopen ontstaan 

er smalle poortjes die de stroom mensen naar het hart van het gebouw geleid. 

Van hieruit hebben de mensen zicht op het hele interieur van het gebouw en 

kunnen hun verdere route bepalen. De entree wordt omlijst door een houten 

kader. Dit houten kader geeft net als bij de uitsneden (vides) in het gebouw 

aan dat er is ingegrepen in de huidige structuur. Het hout vormt een contrast 

met de overige materialen in de gevel, namelijk staal en baksteen 
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Noordzijde 

Aan de Philitelaan ligt de entree daar waar eerst het oorspronkelijke 

Ketelhuis verbonden was met de Machinekamer. Deze twee volumes waren 

ten opzichte van elkaar gedraaid. Om deze hoekverdraaiing op te vangen 

is er een klein tussenstuk geplaatst. Dit is nu nog een uitstulping aan de 

Machinekamer waarvan de gevel, na de sloop van het Ketelhuis, met 

baksteen is dichtgezet. Door deze dichte gevel lijkt het gebouw hier op te 

houden. Door het weghalen van de baksteen en deze te vervangen door glas, 

wil ik proberen aan te duiden dat er een entree is en dat het gebouw hier 

oorspronkelijk niet ophield: een open einde. 

6.6 Soutterain 

Het souterrain dat met name de fundatie vormt voor de machineruimte is een 

vrij donkere ruimte. De ruimte is diep en de ramen aan weerszijden bestaan 

uit draadglas welke het daglicht temperen. De ruimte wordt enerzijds 

bepaald door een regelmatig grid van staalkolommen die de vloer dragen 

en anderzijds door de fundatie van de machines. Door deze fundatie ontstaan 

er donkere nauwe gangen. Door het wegnemen van deze fundatie of door 

erin te snijden wordt het souterrain overzichtelijker en kan het licht verder 

naar binnen treden. Tevens kan de fundatie dan ook benut worden voor 

verschillende functies, zoals bijvoorbeeld de bar. Deze uitsneden zullen net 

als de vides behandeld worden. 

6.7 Nieuwbouw 

Zoals beschreven in het hoofdstuk herbestemming zijn er verschillende 

ontwerpstrategieën om her te bestemmen. Het grootste onderscheid is die 

tussen contrast en analogie. Michelle Provoost heeft in het boekRe-Arch ( 1995) 

een aantal stijlfiguren opgesteld die de range van mogelijkheden weergeeft. 

Deze stijlfiguren heb ik geprobeerd toe te passen op de Machinekamer. 

Vooropgesteld moet worden dat deze stijlfiguren niet eenduidig zijn, 

bovendien zijn ze voor meerdere interpretaties vatbaar. Voor een verdere 

toelichting van deze stijlfiguren verwijs ik naar het boek. 
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Uiteindelijk is gekozen voor de stijlfiguur 1 + 1 = 1. De vrijheid van handelen 

is beduidend groter bij gebouwen die niet de status van monument hebben. 

Zij zijn niet onaantastbaar en hoeven niet als zelfstandige entiteit te blijven 

bestaan. Volgens deze attitude vaart het oude gebouw er wel bij wanneer het 

oude geabsorbeerd wordt als onderdeel van de nieuwbouw. Het oude en het 

nieuwe worden samen één. 

In de oorspronkelijke situatie was het Ketelhuis verbonden met de 

Machinekamer. Het Ketelhuis bestond uit een grote oven waar de kolen 

verbrand werden. Grote schoorstenen zorgden voor de afvoer van de 

rookgassen. Deze twee volumes waren ten opzichte van elkaar gedraaid. 

Om deze hoekverdraaiing op te vangen is er een tussenstuk geplaatst. Deze 

uitstulping heb ik willen benadrukken om zo een link te leggen met het 

verleden. De nieuwbouw kan gezien worden als de nieuwe schoorsteen. 

In het plan voor Strijp S is veel hoogbouw gepland. Dit in contrast met 

de aanwezige bebouwing die sterk horizontaal is. Hierdoor ontstaat er 

diversiteit in ruimtebeleving. De machinekamer is een horizontaal volume 

en de nieuwbouw sterk verticaal waardoor ze elkaar versterken. 

6. 7.1 Reclamezuil 

Het materialencentrum moet aan de buitenkant als dusdanig herkenbaar 

zijn. Het idee is dan ook om van het gebouw een groot reclamezuil te 

maken waar de verschillende materialen worden gepresenteerd. Dit wordt 

het uithangbord van het materialencentrum. In het plan voor Strijp S is 

ruimte voor experiment. Men kan zich onderscheiden door typologisch 

en programmatische afwijkende hoogbouw. Een hoogbouwspecüieke 

ontwerptaal die niet wordt geleid door een bouwkundig grammatica, 

maar gericht op de verleidingskracht van het object. Inspiratie wordt niet 

ontleend aan voorbeelden uit de architectuur, maar eerder uit de industriële 

vormgeving. Zo kan men denken aan de billboards langs snelwegen 

waar functies (zoals wonen) in ondergebracht worden. Door een verticaal 

laboratorium kan men een specüiek gebouw creeëren dat weer teruggrijpt 

naar de vroegere productiegebouwen alleen dan met de technieken van nu. 
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Stijlfiguren (naar Re-Arch- M. Provoost) 

1+1=2 
Figuur van contraBI (twee 
zelfstandige volumes) 

1+1=1 
Oud en nieuw worden samen één 

Recapitulatie 
limitatie. lijken op he t oude. 

Continuïteit 
Niet gebaseerd op verschil, maar 
op gelijkenis en congruentie . 

1+1=1 
Oud en ni.euw worden samen één 

Facelift 
Metamorfose om de technologie 
e n he t d esign van de gevel aan 
passen om up to date te blijven. 

Palimpsest 
Oude Jaag wordt overschreven 
door een nieuwe. Oude Jaag is 
soms zichtbaar en soms niet. 

Hermietkreeft 
Uithollen (identiteit wordt ontleent 
aan he t oude gebouw. Vonn en 
inhoud corresponderen niet meer. 

Ondergronds 
Een eigen interieW"e wereld. 
Ondergeschikt zijn aan het 
monument. 

Stijlfiguren 
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Transformatie 

6. 7.2 Kader van UNP 

Elementen in de gevel moeten makkelijk te verwisselen zijn, maar toch moet 

de gevel een eenheid uitstralen. Daarom is gekozen om gebruik te rnaken 

van kaders, waarbinnen de materialen steeds kunnen veranderen. Omdat je 

met zware en lichte materialen en verschillende pakketopbouwen te rnaken 

hebt, moest er zo gedetailleerd worden dat nauwelijks tot niets zou worden 

uitgesloten. Daarom is gekozen voor een frame van UNP 300. Er is een vaste 

aanslag waar materialen tegen bevestigd kunnen worden. Het frame is 

dragend en heeft een industriële look. 
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6.8 Materialen 

Om zoveel mogelijk in de geest van de machine te blijven, worden zoveel 

mogelijk industriële materialen gebruikt. De industriële materialen van 

vroeger zijn echter niet dezelfde als die van tegenwoordig. De ontwikkeling 

van materialen ligt niet stil. Zo worden materialen bijvoorbeeld duurzamer, 

sterker en lichter. Vaak worden materialen gecombineerd om zo de sterke 

eigenschappen samen te voegen in een nieuw materiaal. In plaats van staal 

wordt steeds vaker aluminium toegepast en in plaats van glas wordt meer en 

meer kunststof gebruikt. 

6.8.1 Gevel 

Van het laboratorium worden de noord en zuidgevel uitgevoerd in 

standaard isolatieglas. Voor het basismateriaal van de oost en westgevel 

zijn een aantal opties overwogen. Glas, ETFE luchtkussens en polycarbonaat 

gevuld met nanogel. Uiteindelijk is gekozen voor de laatste. Nanogel is 

een lichtdoorlatende aerogel isolatiemateriaal met uitstekende geluids

en warmte-isolerende eigenschappen, is licht in gewicht en brengt toch 

daglicht tot diep in de ruimte. Het materiaal wordt als vulmiddel gebruikt 

in verschillende typen meerwandig kunststof plaatmateriaaL Nanogel heeft 

een dichtheid van 60-80 kg/m3 
- een aanzienlijke gewichtsbesparing ten 

opzichte van glas- en kan lichttransmissie tot 32% bereiken. De U waarde 

is 0,89 CVV/m2 .K) bij een dikte van 25 mm. Het is translucent zodat men niet 

gauw verblind raakt of last van schitteringen of schaduw wanneer men aan 

het werken is. Daar komt de warmte-isolatie en verminderde kans op breuk 

nog bovenop. 

In dit geval was het reduceren van schittering en verblinding een belangrijk 

criterium. Opaak kunststof geeft ten opzichte van opaak glas de beste filtering 

van licht. Maar ook de isolerende werking is een belangrijk voordeel. De 

thermische eigenschappen worden steeds belangrijker in verband met de 

stijgende energieprijzen, maar tevens wilde ik lichte en open werkruimtes. 

Bij ongevulde kunststof platen wordt het tikken van regendruppels vaak als 
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storend ervaren. De geluidsisolerende eigenschappen van Nanogel bieden 

uitkomst. Reducties tot 50% zijn haalbaar, met name bij lagere frequenties 

(lage tonen). Nanogel is hydrofoob (trekt dus geen water aan), is bestand 

tegen schimmel en zal ook niet verweren. Bovendien heeft kunststof een 

veiligheidsvoordeel ten opzichte van glas, wat zeker in een sporthal een 

waardevolle eigenschap is. 

Voor dit project is gebruik gemaakt van polycarbonaat plaatmateriaal. De 

meerwandige platen zijn verdiepingshoog en 2,4m breed en hebben een 

totale dikte van 25 mm. 

6.8.2Vloer 

Ik wilde een industrial look door het in het zicht laten van de staalplaat 

betonvloer. Toepassen van een staalplaatbetonvloer zonder plafond, betekent 

dat de vloer moet voldoen aan hoge esthetische eisen. Bepalend daarbij 

zijn met name de profielhoogte en - breedte en de oppervlakteafwerking. 

Op grond daarvan heb ik gekozen voor Cofraplus 77 van ArcelorMittal 

Construction Nederland. Deze geeft vanwege zijn profilering een rustig 

beeld en heeft een fraai uiterlijk door een soort visgraatmotief, die steeds 

wisselend van richting is. De profilering zorgt er namelijk ook voor dat beton 

en staalplaat constructief samen gaan werken. De normale hechting tussen 

beton en staalplaat is daar niet voldoende voor. Juist door de profilering kan 

de staalplaat constructief dienst doen als wapening, in plaats van alleen als 

bekisting. Deze is niet alleen toegepast als verdiepingsvloer, maar ook als 

dakvloer waardoor het dak als schijf mee kon werken in de constructie. De 

maximale overspanning bedraagt 5,5 meter. Standaard is de onderzijde van 

de vloer sendzimir verzinkt. Akoestische demping zal gevonden moeten 

worden in de gevel, tussenwanden of de vloerafwerking. Van extra belang is 

ook een goede isolatie en ventilatie om condensvorming te voorkomen. 

ArcelorMittal adviseert om de platen bij de montage op de liggers te 

bevestigen, maar ook onderling aan elkaar te bevestigen. Uiteindelijk 

is de onderlinge bevestiging echter helemaal achterwege gelaten. Met 

gecontroleerd storten kan wisseling van de platen voorkomen worden. 
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Staalplaatvloer in zicht 

Voor de mezzanine worden koudgewalstè profielen met persrooster 

toegepast. Deze zijn geoptimaliseerd voor grote belastingen. Het is een 

gestandaardiseerd systeem uit hoofd en kinderbalken. 

Mezzanine vloer 
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Gordijnen 

Stellingkasten 

6. 9 Interieur 
Naast de vaste functies van materialenbibliotheek en creatief laboratorium 

moeten in het gebouw verschillende evenementen kunnen plaatsvinden: 

lezingen, seminars, congressen, workshops, trainingen. Maar ook dicht 

aan materialen verwante evenementen zoals modeshows en culinaire 

aangelegenheden die ook inspelen op de zintuigen. Daarbij gebruik makend 

van het auditorium, de tentoonstellingsruimte en laboratoria. Hiervoor dient 

het interieur dus gemakkelijk aanpasbaar te zijn. 

Om de boeken, tijdschriften en 2D-samples tentoon te stellen worden 

verrijdbare magazijnstellingen gebruikt. Deze worden van steigermateriaal 

gemaakt net als de tafels en bureaus. 

Om ruimtes af te kunnen sluiten, wordt gebruik gemaakt van gordijnen. 

Deze hangen aan de constructie of kraanbaan. Afhankelijk van de gebruikte 

gordijnen kan hierdoor de ruimte visueel en in enige mate ook thermisch en 

akoestisch afgesloten worden. 

--
Functies 

Programma 
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