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SAMENVATTII\JG 

Steeds vaker worden grate industriegebieden die vroeger buiten stad lagen, maar 
door de groei van de stad in stad zijn komen te liggen, hergestructureerd naar 
woon en werkgebieden . Hiermee worden deze gebieden bij de stad betroken. 

In deze grate herstructureringsprojecten is het plannen van wijkvoorzieningen 
een moeilijk dilemma: hoelang moet je wachten tot de nieuwe bevolking com
pleet is? Door de grate en fasering van het herstructureringsgebied stroomt de 
bevolking komt langzaam in het gebied . En doordat norma liter eerst de functies 
worden gerealiseerd, die snel geld opleveren (woningen en kantoren), wonen 
en werken er al mensen in het gebied zonder dat er voorzieningen (zoals een 
kinderdagverblijf, sportschool, filmhuis en dergelijke) aanwezig zijn. Deze voor
zieningen worden in een (te) laat stadium in het gebied opgenomen hierdoor 
missen de eerste bewoners van het gebied deze voorzieningen. 

Vanuit dit probleemveld is het 'overbruggingsgebouw' ontstaan, een bestaand 
gebouw in het te structureren gebied, dat in een vroeg stadium de benodigde 
voorzieningen tijdelijk in zich neemt. De tijdelijke functies groeien in het gebouw 
(het aantal bewoners ven het gebied groeit immers oak), waarna een definitieve 
functie het gebouw overneemt. 

Een probleem is echter dat deze gebouwen vaak verouderd zijn en niet aan de 
huidige eisen en wensen voldoen, er zijn dus ingrepen/ aanpassingen nodig om 
deze functies, al dan niet tijdelijk, in het gebouw op te kunnen nemen. Door de 
ingrepen/ aanpassingen aan het gebouw zodanig te plegen, dat de ingrepen die 
nodig zijn om een functie tijdelijk te huisvesten, gelijk zijn aan de ingrepen die 
benodigd zijn om de definitieve functie te kunnen realiseren . Zou het mogelijk 
moeten zijn om de benodigde functies in het gebied, tijdelijk is het bestaande 
gebouw te huisvesten zonder dat dit buiten proportionele kosten en inspan
ningen met zich meeneemt. Zijn er andere ingrepen/ aanpassingen nodig voor 
de tijdelijke functie dan voor de definitieve functie? Dan moeten deze zodanig 
worden gerealiseerd dat deze in verhouding staan met de gebruiksduur van de 
desbetreffende functie. 

Voor het gebied Strijp S zal het Glasgebouw als overbruggingsgebouw gaan fun
geren. In het gebouw zullen o.a. de volgende functies tijdelijke worden opgeno
men, supermarkt, wintertuin, kinderdagverblijf-/ opvang, medische post, buurt-/ 
jongerencentrum en projectgebonden kantoorruimte met een informatiecen
trum. Met deze functies wordt het gebouw uiteindelijk naar een hotel getrans
formeerd. Door zowel voor de tijdelijke als uiteindelijke functies een voorlopige 
indeling in het gebouw te maken wordt inzichtelijk wat dit te weeg brengt. Door
dat de functies verschillen in eisen en wensen en vanuit het bestaande gebouw 
oak randvoorwaarden zijn te formuleren is het antwerp van vele factoren afhan
kelijk. 
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Figuur 0.03: Elementen 



De stedenbouwkundige opvatting van het gebouw in het gebied zorgt ervoor 
dat de onderzijde van het gebouw zal worden gestript (op de constructie na). 
Hiermee wordt de zichtlijn door de Torenallee geopend, maar ook een andere 
insteek gevraagd voor het realiseren van de tijdelijke functies dan op de ver
diepingen daarboven. Op de onderste verdiepingen zijn de kortere en speciale 
tijdelijke functies tijdens de herstructurering gesitueerd, omdat deze verdiepin
gen in de loop der jaren deels verwijderd worden . De tijdelijke functies op deze 
verdiepingen zijn: op de beganegrond een supermarkt (wordt daarna bijna in 
zijn geheel gesloopt) . Op de 1 e verdieping een wintertuin met een grand cafe 
dat na de herstructurering als hotelbar zal fungeren en op de 2e verdieping zal 
de buitenspeelplaats van het kinderdagverblijf/ opvang transformeren naar het 
restaurant van het hotel. Op de bovenste verdiepingen is juist meer sprake van 
flexibiliteit en aanpasbaarheid, omdat deze verdiepingen gelijk zijn en in min of 
meer de huidige opzet gebruik worden. Op deze verdiepingen zijn de andere tij 
delijke functies gesitueerd, en zullen na de herstructurering o.a. de hotelkamers 
bevatten. 

Om verschillende functies gebruik te Iaten maken van de zelfde verdiepingen is 
een 'element' ontworpen waarin de sanitaire voorzieningen en installaties zijn 
ge"integreerd. Deze elementen bestaan uit een aluminium frame waarin verschil
lende wanden (invulling) te plaatsen is, hiermee kan worden ingespeeld op de 
wensen van de verschillende functies. Maar ook op de gebruiksduur van een 
functie, de afwerking kan verschillen in materiaal, die kan worden afgestemd op 
de gebruiksduur van een functie. Bijv. een functie die voor 5 jaar in het gebouw 
wordt opgenomen zou een invulling van karton kunnen krijgen. Het aluminium 
frame blijft een onderdeel van het gebouw en dus hiermee beschikbaar voor aile 
functies . 

De elementen nemen de sanitaire voorzieningen en installaties open door aan
sluitpunten langs de gevel te realiseren zijn deze elementen op verschillende 
posities te plaatsen. Hiermee kunnen de verdiepingen worden aangepast aan de 
gewenste indeling van de verschillende functies . 

Ook voor de uiteindelijke hotelfunctie zijn deze elementen van waarde, door 
deze elementen kan het hotel de grote van de kamers in de loop der jaren ge
makkelijk veranderen . Waarmee een andere doelgroep kan worden benaderd . 
In het extreme zou het gebouw met deze elementen ook een andere functie, 
dan de hotelfunctie, kunnen gaan bekleden maar dit is in dit project niet verder 
behandeld . 
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VOORWOORD 

Het verslag dat voor u ligt geeft de inhoud van mijn afstudeerproject weer, in dit 
laatste project van de opleiding is de zoektocht gestart om een bestaand gebouw 
(het Glasgebouw) als 'overbruggingsgebouw' te Iaten fungeren voor het her te 
structureren gebied Strijp S. Het overbruggingsgebouw zal het 'gat' moeten over
bruggen tussen het gevraagde en gewenste aanbod van voorzieningen tijdens de 
herstructurering van het gebied Strijp S 

Het bepalen van het onderwerp waarop je gaat afstuderen is geen makkelijke 
zoektocht geweest. Hiermee is vee I tijd gepaard en nadat je het onderwerp gefor
muleerd heb is het zaak dit te gaan uitvoeren. Doordat je iets vernieuwend, iets 
andere dan andere, wilt doen is de spreekwoordelijke lat hoog komen te liggen. 
Zo hoog zelfs dater concessies gemaakt moeten worden om het realiseerbaar te 
krijgen. Maar uiteindelijk kan ik tevreden op het resultaat terug kijken . 

In dit voorwoord wil tevens mijn afstudeercommissie, Jouke Post, John Swagten 
en Jos Lichtenberg, bedanken voor de tijd die zij in het begeleiden van mijn af
studeerproject hebben gestoken . De gesprekken waren informatief en hebben 
een grote bijdrage geleverd aan het uiteindelijke resultaat. Daarnaast wil mijn 
afstudeergenoten bedanken voor de gezellige tijd tijdens mijn afstudeerperiode, 
ook de discussies met jullie hebben een positieve bijdrage geleverd aan het pro
ject. lk wil geen namen noemen zodat ik geen mensen kan vergeten, maar deze 
mensen weten zelf wei wie ik bedoel. 

Veel plezier met het lezen van dit verslag, 

Peter Brons 

Januari 2007 
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VERSLAGOPBOUW 

Het verslag is opgedeeld in 6 delen. Het eerste onderdeel is de inleiding, met 
daarin de aanleiding en de opdrachtomschrijving. Vervolgens het onderzoek dat 
is gedaan, opgedeeld in Heden & Verleden, Toekomst, en Transformatie In De 
Tijd. Vanuit dit onderzoek zijn er een aantal uitgangspunten en randvoorwaar
den geformuleerd die zijn verwerkt in het deel antwerp en de transformatie van 
het gebouw. Daarna is het deel techniek opgenomen waarin wordt beschreven 
welke aanpassing nodig zijn op het bestaande gebouw in de tijd te transforme
ren naar de uiteindelijke functie en hoe de technische oplossingen tot stand zijn 
gekomen. Als op een na laatste het deel slot, met daarin een reflectie van het 
product en het proces. Het laatste deel bevat de bijlage waarin de definitieve 
tekeningen en deelanalyses zijn opgenomen. 

AANLEIDING 

Steeds vaker komt het voor dat grate industriegebieden, die in of nabij de stad 
gelegen zijn, hergestructureerd worden naar woon-, recreatie-, werkgebied. 
Hierdoor verdwijnt de industrie uit de stad en wordt het gebied bij de stad be
trokken. Voorheen lagen deze gebieden aan de rand van de stad maar door het 
groeien van de stad is het gebied in de stad komen te liggen . Het gaat hier veelal 
over grate gebieden, voorbeelden zijn 

• Strijp S te Eindhoven (1), 
• Aabe Complex te Tilburg (2), 
• Spaarndammerhout te Amsterdam (3), 
• Haven- industriegebied te Dordrecht (4}, 
• Ceramique terrein te Maastricht (5) 

Uit de Nota Ruimte van het ministerie van VROM blijkt dat dit niet de enige ge
bieden zullen zijn, in de nota is te lezen dat vanuit de overheid een stimulatie is 
om ook andere gebieden te herstructureren. Hieronder zijn fragmenten uit de 
Nota opgenomen: 

Pagina 25: 'Bij nieuwe stedelijke transformatiegebieden zal het rijk zich primair rich 
ten ap de (steden van de) nationale stedelijke netwerken. Hiertoe behoort stimule
ring van functieverandering van verouderde spoorwegemplacementen, haven- en 
industriegebieden en andere verouderde bedrijventerreinen. ' 

Pagina 52: 'De bouw van woningen blijft immers de voornaamste basis voar leefbare 
en betrouwbare steden .......... .......... .. Functiemenging is hierbij nodig, maar oak 
transformatie en functieverandering van onder meer verouderde haven- en indu
striegebieden in de steden en revitalisering van bedrijventerreinen.' 

Pagina 87: 'Het is daarom van belong dot oak voor de komende jar en wordt vastge
houden a an de ambitie een f/ink dee/ van de productie binnenstedelijk te realiseren . 
Oak bedrijventerreinen vo/doen niet altijd meer aan de huidige eisen. Soms is revita
lisering een optie, maar in geval van functieverlies (zoa/s bij verouderde spoorweg-
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emplacementen, havenen industriegebieden) kan transformatie in nieuwe woon- en 
werkgebieden een ree/e mogelijkheid zijn.' 

Pagina 168: 'Oak bedrijventerreinen vo/doen niet altijd meer aan de huidige eisen. 
Soms is revitalisering een optie, maar in geval van functieverlies (zoals bij verou
derde spoorwegemplacementen, haven- en industriegebieden) kan transformatie in 
nieuwe woon- en werkgebieden een reele mogelijkheid zijn . .... ............. ... ... .. ... ..... .. . 
Deze revitalisering en transformatie gaan somen met een aanzienlijke verbetering 
van het aonzien van de steden.' 

In deze grate herstructureringsprojecten is het plannen van wijkvoorzieningen 
een moeilijk dilemma: hoelang moet je wachten tot de nieuwe bevolking com
pleet is? Door de grote en fasering van het herstructureringsgebied stroomt de 
bevolking komt langzaam in het gebied. En doordat normaliter eerst de functies 
worden gerealiseerd, die snel geld opleveren (woningen en kantoren), wonen 
en werken er al mensen in het gebied zonder dat er voorzieningen (zoals een 
kinderdagverblijf, sportschool, filmhuis en dergelijke) aanwezig zijn . Deze voor
zieningen worden in een (te) laat stadium in het gebied opgenomen hierdoor 
missen de eerste bewoners van het gebied deze voorzieningen wat de kwaliteit 
van het gebied geen goed doet. Deze perikelen komen overigens niet aileen bij 
herstructureringsgebieden voor maar ook bij realisatie van VINEX lokaties is hier 
sprake van . 

Op de herstructureringsgebieden staan bestaande gebouwen die vaak worden 
herbestemd naar een andere functie, en doordat de herstructurering van een 
gebied vele jaren in beslag neemt, is deze gefaseerd. Waardoor veel gebouwen 
een langere periode leeg blijven staan en dus niet worden gebruikt voordat deze 
de nieuwe functie krijgt. Door een dergelijk bestaand gebouw in het gebied te 
gebruiken om tijdelijk de verschillende benodigde voorzieningen op te nemen 
kan aan de vraag naar voorzieningen gelijk worden voldaan. 

In het herstructureringsplan is beschreven hoe het gebied zich zal ontplooien, zo 
ook is er vermeldt welke functies de bestaande gebouwen moeten gaan vervul
len. Het zal vaak voorkomen dat gebouwen eerst nog een lange periode leeg 
blijven voordat deze 'aan de beurt' zijn om te worden getransformeerd naar de 
nieuwe bestemming. Door in plaats van deze gebouwen een lange periode leeg 
te Iaten kan het gebouw ook eerst worden gebruikt om de tijdelijke benodigde 
functies te huisvesten. Door de tijdelijke functies in het gebouw op te nemen 
wordt niet aileen het gebouw nuttig gebruik maar ook kunnen de benodigde 
voorzieningen in een eerder stadium in het gebied aanwezig zijn. 

Een probleem is echter dat deze gebouwen vaak verouderd zijn en niet aan de 
huidige eisen en wensen voldoen, er zijn dus ingrepen/ aanpassingen nodig om 
de functies, al dan niet tijdelijk, in het gebouw op te kunnen nemen. Door de 
ingrepen/ aanpassingen aan het gebouw zodanig te plegen dat, de ingrepen die 
nodig zijn om een functie tijdelijk te huisvesten, gelijk zijn aan de ingrepen die 
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Figuur 1.04: Overzicht afstudeerproject 



benodigd zijn om de definitieve functie te kunnen realiseren. Zou het mogelijk 
gemaakt kunnen worden om de benodigde functies in het gebied tijdelijk is het 
bestaande gebouw te huisvesten zonder dat dit buiten proportionele extra kosten 
en inspanningen met zich meeneemt, dan de 'normale' transformatie van het 
gebouw. Zijn er andere ingrepen/ aanpassingen nodig voor de tijdelijke functie 
dan voor de definitieve functie? Dan moeten deze zodanig worden gerea\iseerd 
dat deze omkeerbaar ofvoor een beperkte levensduur bedoeld zijn. 

Een ander aspect is dat het aantal mensen dat tijdens de herstructurering in het 
gebied komt wonen/ werken, naar mate de herstructurering vordert, zal stijgen. 
De vraag naar de verschillende benodigde voorzieningen zal daarmee ook stijgen 
of misschien zelfs veranderen. Dus zal het gebouw deze veranderingen moeten 
kunnen opnemen. 

OPDRACHTOMSCHRIJVING 

DOELSTELLING 

Het Glasgebouw als 'overbruggingsgebouw' Iaten fungeren voor het gebied Strijp 
S, door meerdere functies te tijdelijk te huisvesten, om daarna een herbestem
ming naar een hotel te realiseren. 

PROBLEEMSTELLING 

"Hoe kan een bestaand industrieel gebouw op een groat her te structuren indu
striegebied als overbruggingsgebouw fungeren voor meerdere tijdelijke june ties, 
waarna het gebouw een definitieve functie aanneemt?" 

'Overbruggingsgebouw': Een bestaand industrieel gebouw, op een her te struc
tureren gebied, dat naar behoefte meerdere functies tijdelijk, tijdens de her
structurering van het gebied, kan opnemen of afstoten, om aan de veranderlijke 
functiebehoefte te kunnen voldoen, waarna het gebouw een definitieve functie 
aanneemt. 
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HEDEN & VERLEDEN 

KORTE GE5CHIEDEN/5 EINDHOVEN 

Eindhoven is ontstaan uit de annexatie van een aantal gemeenten . Op 1 janu
ari 1920 werden de gemeenten, Eindhoven, Woensel, Stratum, Gestel, Tongelre 
en Strijp, samengevoegd tot een gemeente, nu de stadsdelen van Eindhoven . 
Met deze samenvoeging ontstond: 'Groot Eindhoven', een stad die sinds 1920 
is uitgegroeid tot een moderne stad met een heldere organische en stedelijke 
structuur. Dit ailes is voornamelijk tot stand gekomen door de komst van Philips 
in 1891 dat Eindhoven van agrarische stad omvormde tot industriele stad. Maar 
ook DAF heeft later met haar oprichting in 1928 ook bijgedragen in de expansie 
van de stad . Met de stichting van de Technische Hogeschool (nu TU/e), kreeg 
Eindhoven nog een extra impuls. Zo is de stad an no 2006 de vijfde stad in Neder
land met ruim 210.000 inwoners. 

VERLEDEN 5TRIJP 5 

Begin twintigste eeuw groeide Philips snel en Eindhoven groeide met Philips 
mee. Philips was een van de grootste particuliere werkgevers van Nederland en 
bijna aile werknemers kwamen uit de buurt van Eindhoven. Rond 1920 werd 
er door het snelgroeiende Philips, gegroeid van 400 naar 2000 medewerkers, 
een groot aantal fabrieksgebouwen gebouwd. Als gevolg van deze groei, werd 
uitbreiding noodzakelijk, de noodzaak van een eigen glasfabriek in de 1• wereld
oorlog vormde de eerste aanzet tot het opzetten van een nieuw complex. Philips 
verwerft de achter de Emmasingel gelegen landerijen en bouwt hierop een gloei
lampenfabriek. De Hoilandsche Betonmaatschappij "stampte" in korte tijd, de 
latere Witte Dame, Lichttoren en als laatste de Hoge Rug, uit de grond. Waarna 
snel, ook de rest van het gebied Strijp S werd volgebouwd, maar deze gebouwen 
gaven nog niet voldoende ruimte en de gebieden Strijp Ten R werden noordelijk 
van Strijp S gerealiseerd. Deze complexen vormen samen een industriele strook 
langs het spoor die hedendaags nog zichtbaar is in het stedelijke weefsel. Strijp S 
werd een levendig middelpunt van industriele vernieuwing Dit was aile mogelijk 
doordat in 1926 een hinderwetverordening, door de gemeente, was aangeno
men waardoor Philips de komende 10 jaar vrij was te doen en te Iaten wat ze 
wilde op Strijp S. 

Het is deze periode waarin Philips tot de oorlog snel groeit door de ontwikkeling 
vaan de eerste massaproductie radio's. Vanuit deze ontwikkelingen is begrijpe
lijk dat Strijp S en. haar omgeving (het Philipsdorp en het Drentsdorp) geheel 
ten bate van de productie en omzet worden ,ingericht. Een gebied waar ailes bij 
elkaar werd gebracht om zo economisch mogelijke transportlijnen te creeren. 
Werknemers, onderzoek, aanvoer van grondstoffen, productie, opslag en distri
butie van eindproducten, dit ailes geschiede vanaf Strijp. 
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De economische drijfveer van Philips beheerste lange tjjd het politieke, sociale 
en culturele Ieven van alledag Eindhoven. Bij verdere regionale planningen kreeg 
Philips een prominent aandeel, waarbij het wegennet ten gunste van het bedrijf 
werd gepland. De omliggende oorspronkelijke dorpskernen werden met elkaar 
verbonden en vormden satellietsteden, verbonden met de kern van Eindhoven. 
Strijp S vormt hier het kloppende hart van Eindhoven, gelegen aan het spoor en 
de Ringweg. Er kan gesteld worden dat de ontwikkeling van Eindhoven tot stand 
is gekomen vanuit een industriele rationaliteit, met andere woorden Eindhoven 
is ontstaan vanuit een logistieke aanpak in plaats van een ruimtelijke aanpak. 
Eindhoven, de Lichtstad, dankt haar bijnaam, economische en wetenschappe
lijke positie voor een groat deel aan Philips . Dit bedrijf heeft met haar fabrieken 
en bedrijventerreinen, zoals aan de Emmasingel, Strijp S, T, R een grate stempel 
gedrukt op de stad. 

In de jaren '60 groeide Philips buiten haar voegen en was genoodzaakt uit te 
breiden buiten Strijp, hiermee was de eerste stap gemaakt naar decentralise
ring van verschillende sectoren . Het Natlab werd verhuisd naar de zuidgrens van 
Eindhoven, maar ook was er noodzaak verschillende takken naar het goedkopere 
buitenland te verplaatsen . De economische reden van concentratie van de sec
toren was niet meer aanwezig. En zelfs door de toenemende mobiliteit van de 
werknemers was de noodzaak om in de buurt te wonen komen te vervallen . 

Begin jaren '80 stortte de economie in waardoor Philips werd gedwongen dras
tische maatregelen te nemen. In een periode van tien jaar kocht en verkocht 
Philips meer bedrijven dan in haar gehele geschiedenis. In 1975 speelde Strijp 
dan ook lang geen hoofdrol meer en ondergaat het gebied een reorganisatie, 
veel gebouwen werden gesloopt om plaats te maken voor parkeergelegenheden 
voor de auto's. De sloop van vele gebouwen kan eenvoudig worden gerechtvaar
digd door de veel goedkopere industrie in het buitenland. Goedkopere arbeids
krachten winnen het van de korte transportlijnen . Bedrijfstechnisch gezien is de 
kortste weg van A naar B niet Ianger de economische. 

Na het masterplan uit 1975 zijn vele gebouwen onder de sloophamer gegaan . 
Van de gebouwen die de reorganisatie hebben overleefd zijn, het Natlab, Hoge 
Rug, Veemgebouw, Glasgebouw, en het Klokgebouw de meest bepalende ele
menten op Strijp S. Zij houden de herinnering levend aan de tijd en plek waar het 
ooit allemaal began. 

In de jaren '90 is Philips begonnen met het afstoten van veel gebouwen, waaron
der het bekende "Witte Dame". Voor het gebouw is een andere bestemming ge
zocht en nu is de Openbare Bibliotheek, de Design Academy en Philips Corporate 
Design in het gebouw gehuisvest . En ook zijn de plannen voor de herbestemming 
van de Lichttoren, zijn eindelijk anno 2006 concreter geworden. 
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Philips zal gefaseerd verhuizen naar het nieuwe hightech Campus, ten zuiden van 
Eindhoven aan de A2, dit om het versnipperende karakter in Eindhoven e verhel
pen. In de hoop een snellere en betere communicatie mogelijk te maken en zo 
mee te kunr;~en doen in de zich steeds sneller ontwikkelende technologiemarkt. 

Het gevolg voor Eindhoven is dan het bedrijf een grate erfenis in de stad achter
laat, een kans om het imago van Eindhoven te verbeteren Strijp Sword door vele 
gezien als een kans om Eindhoven op de kaart te zetteen £Onder dat direct aan 
Philips of PSV wordt gerefereerd. 

VERLEDEN GLASGEBOUW 

Zoals de naam van het gebouw doet vermoeden had de functie van het gebouw 
met glas te maken. Het gebouw was in 1947 een toevoeging aan de bestaande 
glasfabriek, de productie nam toe en er was uitbreiding noodzakelijk. Het nieuwe 
deel sloot aar;~ op het bestaande middels de onderste drie lagen, in deze lagen 
was de productie gelegen, waardoor de onderste drie lagen een hogere verdie
pingshoogte hebben, dan de lagen daarboven. De lagen vier t/m zeven waren 
bedoeld voor de opslag van de producten, dat oak terug te zien is in de opzet van 
de ruimte en de gevel. De bovenste laag was bedoeld als kantoorruimte voor de 
directie oak hier is een onderscheidt, door de teruggelegen gevel, zichtbaar. 

Nadat de fabriek sloot, doordat de productie naar het buitenl1and verplaatst was, 
werd de laagbouw gesloopt. De hoogbouw werd gehandhaafd en in de jaren 
daarna in haar geheel als kantoorruimte gebruikt. Totdat in 2005 de verhuizing 
van Philips is ingezet en het gebouw leeg is komen te staan, en het gebouw nu 
wacht op wat de toekomst haar zal bieden. 

HEDEN STRIJP 5 
Hoe is de situatie van het gebied Strijp S hedendaags? Na de complexen aan de 
Emmasingel zijn de gebieden Strijp S, T, R aan de buurt, deze gebieden zullen in 
de komende jaren door Philips worden verlaten, waardoor een groat gebied bij 
de stad kan worden betrokken. Philips verhuist naar een lokatie aan de rand van 
de stad en laat een groat gebied achter. Het huidige gebied, met de belangrijkste 
gebouwen, wordt in figuur 2.06 weergegeven. 

De structuur van Strijp S kon zich vrij ontwikkelen in een open veld, ongehinderd 
door bestaande bebouwing of verkaveling. Het complex werd zo functioneel mo
gelijk ingericht, van begin af aan werd gebouwd aan rechte brede verkeerswe
gen. En aile gebouwen, met uitzondering van het Natlab, werden aangesloten 
op een bedrijfsspoor. Als hoofdrichtlijn van de gebouwen diende de rooilijn van 
de zuidelijke langs het terrein lopende Kastanjelaan. De hoofdweg op het ter
rein loopt parallel aan de Kastanjelaan, van de Glaslaan tot aan de Beukenlaan. 
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Aile gebouwen zijn in die richting gerealiseerd behalve de gebouwen aan de 
spoorzijde, Klokgebouw enz, deze liggen parallel aan het spoor. De hoofdas van 
het Strijp S complex waaraan de hoge Apparatenfabrieken (De Hoge Rug) waren 
gebouwd kreeg de naam Torenstraat. De Lichttoren op het Emmasingelcomplex, 
en het landgoed de Wielewaal, ligt in het verlengde van deze as. De weg parallel 
aan het spoor, de weg die langs het Klokgebouw loopt, kreeg de naam Philitelaan 
afgeleid van de Philitefabriek zoals het Klokgebouw toentertijd heette. (Figuur 
2.07: Structuur Strijp S) 

Nu is het gebied nag hermetisch afgesloten voor buitenstaanders middels hoge 
hekken ronddom het gebied, aileen met een pasje komt men het gebied in. Maar 
dit zal de komende jaren drastisch veranderen, het gebied wordt van de stad en 
de inwoners daarvan . 

Aan de hand van het Masterplan is een stedenbouwkundigplan ontwikkeld voor 
Strijp S. Het Masterplan is uitgewerkt in de werkgroep stedenbouw, waarin 
vertegenwoordigers van Credo Planontwikkeling, Stam en de Koning Vastgoed, 
gemeente Eindhoven en West 8 een onderdeel uitmaakte. Begin 2005 was het 
definitieve plan gereed dit plan, de toekomst van het gebied Strijp S, wordt in het 
volgende paragrafen besproken. 

HEDEN GLASGEBOUW 

Hedendaags staat het Glasgebouw leeg en de huid ige staat van het gebouw is 
redelijk te noemen, het gebouw is opgetrokken uit een betonnen constructie 
van paddestoelkolommen en vloeren. Het gebouw is net als vele andere Philips 
gebouw functioneel van opzet. Ondanks het specifieke doel van het gebouw is 
tijdens het antwerp rekening gehouden met een eventuele functieverandering, 
al was deze wei gericht op een verandering van functie binnen de bedrijfstak. 

Het gebouw heeft vele vergelijkenissen met andere gebouwen van Philips op 
Strijp S zelf maar ook met de Witte Dame aan de Emmasingel. Hierdoor is het 
gebouw, ondanks het geen monument is, de moeite waard om te behouden. Een 
groat verschil met de andere gebouwen is de gevel, deze is in tegenstelling tot 
die van de Hoge Rug of klokgebouw niet dragend uitgevoerd. En dat is dan oak 
misschien de reden dat de gevel van het Glasgebouw in metselwerk is uitgevoerd 
i.p.v. beton zoals de Hoge Rug en het Klokgebouw. 

De gevel geeft wei een uitdaging voor de transformatie van het gebouw er is een 
contradictie, enerzijds heeft deze de architectonische waarde om te behouden 
anderzijds Ievert het behoud problemen met uitzicht naar buiten op . Doordat de 
gevel een hoge borstwering heeft is enkel staand uitzicht mogelijk, een voordeel 
van de hooggelegen ramen is echter wei dat het daglicht diep in het gebouw 
treedt. Deze contraditie vraagt tijdens het antwerp om creativiteit om de nade
len om te zetten naar voordelen. Verdere analyse van het gebouw is in de bijlage 
opgenomen . 
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Figuur 2.11 : Vogelvlucht stedenbouwkundigplan Strijp S 
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TOEKOMST 

TOEKOMST STRIJP 5 
"De nieuwe identiteit van Strijp 5" 

"Strijp S was en is een stad in de stad Een "verbaden" stad waar je aileen met 
een pasje rand kon /open. En tach hoorde /Jet bij de stad door hoar Jigging en de 
markante industrii!le gebouwen. Het volt niet weg te denken uit de /Joojden von 
/Jet de meeste Eind/Jovenaren. Strijp S behaort tot /Jet collectieve ge/Jeugen van 

de stad In de plannen voor /Jet gebied krijgt dit geheugen een toekomst." 

PLANDELEN 

Het ontwikkelingsplan is in drie delen te splitsen, namelijk, Philitelaan, De Drie
hoek en de Kastanjelaan. Deze plandelen worden in de volgende paragrafen per 
plandeel besproken. 

DRIEHOEK 

De monumentale reeks van de Hoge Rug vormt de imposante noordfac;:ade voor 
de Torenallee. De gebouwen herbergen winkels, voorzieningen en woningen, 
en bieden de entree tot nieuwe voorzieningen . Het noordelijkste blok krijgt een 
u.itgekiend programma, dat als katalysator voor de gebiedsontwik'keling werkt . 
Congres of Trade Centre, media en cultuur worden in en aan de Hoge Rug ge
projecteerd . Op maaiveld zijn voorzieningen gelegen zoals horeca en winkels, 
met erboven appartementen en lofts. De mogelijkheid wordt onderzocht om de 
drie daken een bekroning te geven zodat een daklandschap ontstaat. Daktu,inen 
voor de bewoners ontstaat en eventueel een daktuin voor een openbare func
tie met bijvoorbeeld een cafe-restaurant of een sport- of recreatievoorziening. 
Rand het Ketelhuisplein, in de tweede lijn ten opzichte van de Hoge Rug, ontstaat 
een nieuw adres voor hoogbouw. Hiervandaan heeft de toekomstige bewoner 
zicht op de Torenallee en de bossen aan de stadsrand. De parkeerruimte is in de 
bouwvelden ge'integreerd. Aan de Ring ontstaat een ritme van gebouwen met 
een zelfde orientatie. Veem- en Klokgebouw worden zo deel van een nieuw ge
zicht naar de Ring. Het Veemgebouw zou bijvoorbeeld benut kunnen worden als 
gebouw waar een wereldmarkt, ateliers en culturele functies een plek kunnen 
krijgen . Oak zal het gebouw als parkeervoorziening gebruikt kunnen worden . Op 
de begane grand is ruimte voor een grote supermarkt. 

KASTANJELAAN· 

De Blokken langs de Kastanjelaan vormen de ideale zone voor stadsappartemen 
ten en herenhuizen. Tussen de levendigheid van de Torenal l'ee en de intimiteit 
van Philipsdorp zijn de woningen gegroepeerd rond een serie groene binnenter
reinen . Het woonprogramma en de architectonische uitstraling zijn gevariee:rd: 
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luxe en gewoon, klassiek en eigentijds, experimenteel en gangbaar. Aan de To
renallee krijgt de bebouwing de sfeer en allure van de West-Europese singels en 
boulevards. De ambitie is om parkeerruimte onder de woningen te real iseren. 
Deze optie is voor de lokatie van het voormalige Natlab niet zonder meer toe
pasbaar. Voor een efficiente parkeeroploss~ng zijn aanpassingen aan de bouw
kundige structuur nodig, zoals het opheffen van een deel van de bestaande be
bouwing. De lokatie van het voormalige Natlab is zeer geschikt voor een divers 
programma. In het kader van Belvedere is aan twee architecten gevraagd een 
studie te doen naar een combinatie van behoud, transformatie en nieuwbouw, 
met een gegeven programma. Uit beide studies blijkt de waardering voor zowel 
het auditorium, de entree en de legendarische Radiostudio als het gegeven van 
1lommerrijke hoven, klimopgevels en paviljoens. Een combinatie van nieuwbouw 
aan de Torenallee en in de as van de Cederlaan met hand having van hoven en pa
viljoens is met verschillende programma's goed mogelijk. Het Ievert bovendien 
een kenmerkende eerste fase op: een visitekaartje voor de verdere ontwikkeling. 
lnterpretatie van de studies heeft tot gevolg gehad dat het bouwveld van het 
voormalige Natlab is opgedeeld: een veld aan de oostelijke kant waarin even
tueel een onderwijsvoorziening kan worden gerealiseerd twee kleinere, zelf
standige velden aan de westelijke kant. De studies zijn niet verricht in het kader 
van een competitie. Er is dan oak geen keuze gemaakt. De resultaten worden 
gebruikt bij de opstelling van het Programma van Eisen voor de lokatie . 

PHILITELAAN 

Een parallelstructuur (Mathildelaan en Philitelaan) met ruime dwarsstraten zorgt 
voor een goede verankering in het weefset van de stad. De dwarsstraten bieden 
goede doorzichten op de Driehoek en de Hoge Rug. Voorgesteld wordt een ho
venstructuur met vrijheid van entree aan de Philitelaan of de Mathildelaan. De 
parkeervoorzieningen worden grotendeels ge'integreerd in de bouwblokken. 
Aan de Mathildelaan komt eveneens parkeerruimte. Aan de Philitelaan komt 
een grate bandbreedte aan footprints voor. Architectonisch kan een blok uit een 
gebouw bestaan, maar oak uit afzonderlijke gebouwen, waarin de verschillende 
gebruikers herkenbaar zijn. De Philitelaan heeft de mogelijkheid van een dubbe
ladres (Mathildelaan en Philitelaan) en een gemengd programma van kantoren 
en woningen. Door de kantoren langs het spoor ontstaat geluidsluwte voor de 
woningen aan de Philitelaan. Het Klokgebouw leent zich voor een divers pro
gramma, zoals starterwoningen, seniorenwoningen, kantoren, onderwijsvoorzie
ningen, een kenniscentrum enzovoort. 
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Figuur 2.16: Functie-indeling 

Figuur 2.17: Openbareruimte 

Figuur 2.18: Wegenstructuur 
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FUNCTIES 

Strijp S wordt een ge'integreerd gebied met een gemengd programma en een 
combinatie van bestaand en nieuw. 

Het gebied heeft geen functionele zonering. Wei verschillen per plandeel de 
accenten, voor het bepalen van de accenten zijn aspecten als programma, be
reikbaarheid, representatie en aansluiting bij de omgeving van belang. Zo kan 
worden gesteld dat de Philitelaan voorname lijk kantoren bevat, de Driehoek een 
mix van kantoren, voorzieningen en woningen, en de Kastanjevelden voor.name
lijk woningen. 

Openbare ruimten zijn als uitgangpunt gebruik bij het situeren van functies, 
deze ruimten zijn in overvloed aanwezig. De centraal gelegen Torenallee biedt 
de aanliggende gebouwen een representatieve ruimte. Aan de noordzijde ligt 
de Hoge Rug, als onderdeel van een gemengd gebied (cultuur, voorzieningen, 
wonen en werken) in een intensieve bouwvorm. Aan de zuidzijde liggen voorna
melijk ruime woningen, met uitzicht op de allee en het voormalige Natlab. De 
Philitelaan is een groene ruimte voor zowel de kantoorhoven in de Philitelaan als 
het gemengde programma van de Driehoek. Om een monofunctionele zone te 
voorkomen, zijn in de Philitelaan enkele woonobjecten gelegen. In de Driehoek 
is ruimte voor enkele aanvullende functies, zoals vergaderruimten en voor toe
leverende bedrijven, zoals cateringbedrijven . Het Ketelhuisplein is als een oase, 
omringt met horeca, zoals een grandcafe en terras. 

VERKEER 

De Kastanjelaan en de Philite'laan zijn in Strijp S de hoofdwegen. Aile overige 
routes zijn hiervan afge'leid. Qua verkeersstructuur zijn. het woonstraten, zowel 
primair als secundair. In verkeerskundige zin zijn dit straten met verblijfsfunctie. 
De Torenallee en Philitelaan zijn vormgegeven als boulevards, en dit is het hoofd
doel en niet de verkeerscirculatie. 

MONUMENTEN 

Vijf gebouwen op Strijp S zijn aangewezen als rijksmonument : de drie gebouwen 
van de Hoge Rug, het Veemgebouw en het Klokgebouw. Deze monumenten zijn 
industrieel en onderdeel van de lokale geschiedenis, verbonden met generaties 
Eindhovenaren. Architectonisch wordt de monumentwaarde vooral bepaa rd door 
de opvatting over functionaliteit, zoals die destijds heerste. De gebouwen zullen 
andere functies krijgen dan waarvoor ze zijn gebouwd . Aileen al om die reden 
ligt een museale 'bevriezing' van hun oorspronkelijke staat niet voor de hand. 
De gebouwen krijgen functioneel een andere betekenis en zouden dat ook archi 
tectonisch moeten krijgen. Er komen dus geen historiserende restauraties, maar 
betekenisvolle transformaties. Deze transformaties zouden moeten leiden tot de 
monumente•n van nieuwe generaties Eindhovenaren. Generaties die geen associ -
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atie meer hebben met de persoonlijke economische en sociale geschiedenis van 
de lokatie, uit eigen ervaring of overgeleverde familieverhalen . De gebouwen 
worden nieuwe monumenten of monumenten die opnieuw van betekenis zijn 
voorzien door de rol die ze hebben gespeeld in de algemene geschiedenis van 
de stad en in de toe-eigening van een enclave voor een nieuw stedelijk gebied . 
Gezien de bruikbaarheid van de meeste casco's ligt het ook niet voor de hand de 
architectuur van de gebouwen drastisch te veranderen. De veranderingen die 
noodzakelijk zijn voor het nieuwe gebruik kunnen worden gezien als aanleidin
gen voor transformaties die het best te typeren zijn als combinaties van het be
staande met het nieuwe, van de functionalistische oorsprong met het moderne 
wonen, van het robuuste, grote gebaar met de schaal van de eigen plek. 

Waar nodig, zinvol of gewenst wordt het bestaande (gedeeltelijk) bewaard in 
zijn oorspronkelijke of getransformeerde vorm. Het doel van de herontwikkeling 
van de te handhaven gebouwen is niet de monumentenstatus op zichzelf maar 
duurzaam behoud door llaalbaar hergebruik, zodat het een meerwaarde geeft 
aan het totale gebied. 

CIJFERS 

Door de omvang van het gebied wordt de herstructurering in meerdere fases 
gerealiseerd. De verschillende fases worden in figuur 2.19 weergegeven . 

In figuur 2.20 is een tabel opgenomen waarin, per fase, onderverdeeld in func
ties, de m2's worden weergegeven. 

TOEKOMST GLASGEBOUW 

De toekomst van het glasgebouw is te danken aan het antwerp van vroeger, 
doordat in het stedenbouwkundigplan de denkbeeldige zichtlijn van de Licht
toren naar het landgoed De Wielewaal geopend gaat worden en het Glasgebouw 
daar midden in staat, z,ijn het de grote kolomen van de onderste drie lagen die 
het gebouw een nieuw Ieven biedt. Door deze grote kolomen is de mogelijk om 
de onderste drie lagen (deels) te slopen op de constr,uctie na, waardoor alsnog 
het gebouw kan worden gehandhaafd en de zichtlijn kan worden gerealiseerd. 

Doordat het gebouw een prominente plaats heeft in het gebied is in het plan een 
bijzondere functie opgenomen voor het gebouw het gebouw zal uiteindelijk naar 
een hotel worden getransformeerd. Een hotel gericht, naast kortverblijf ook, op 
het Ianger verblijven van mensen, hierbij kan aan mensen van Philips of TU/e 
worden gedacht die een periode van een x aantal weken (misschien maanden) 
in Eindhoven verblijven . Zeker voor de mensen van Philips zal een hotel in het 
voormalige hart van het bedrijf een nostalgische waarde hebben en door de toe
komstige snelle busverbinding tussen Strijp Sen High Tech Campus Ph ilips is de 
afstand tussen de gebieden geen enkel probleem. 
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Figuur 2.22: Schema verloop transformatie 'normaal' en 'in de tijd' 



TRANSFORMATIE 11\J DE TIJD 

In de inleiding is al gesproken over het overbruggingsgebouw, een bestaand in
dustrieel gebouw, op een her te structureren gebied, dot naar behoefte meerdere 
functies tijde/ijk, tijdens de herstructurering van het gebied, kan opnemen of of
staten, om aan de verander/ijke functiebehoefte te kunnen voldoen, waarna het 
gebouw een definitieve functie aanneemt. 

Doordat het gebouw eerst tijdelijk verschillende functies opneemt om daarna 
een uiteindelij,ke functie te krijgen, is het gebouw continu aan veranderingen on
derhevig. In plaats van een normale transformatie is er sprake van een 'transfor
matie in de tijd'. Waarin de tijd, op gebouwniveau, de duur van de herstructure
ring is. En op functie- (programma) niveau de duur dat de desbetreffende functie 
in het gebied ontbreekt. Een functie ontbreekt in het gebied totdat de functie 
in het gebied is gerealiseerd of deze overbodig is geworden. In het schema hier
naast is schematisch weergegeven waarin het verschil ligt tussen een normale 
transformatie van een gebouw en een transformatie in de tijd. 

Doordat een overbruggingsgebouw in de tijd transformeert naar een definitieve 
functie zijn er meer aspecten van belang dan bij een normale transformatie. De 
transformatie van het gebied heeft invloed op de transformatie van het program
ma, want aan de nand van de gereed gekomen gebouwen komen er mensen in 
het gebied werken en wonen. En hieraan wordt afgeleid welke voorzieningen in 
het gebied aanwezig moeten zijn. Het programma en de veranderingen daar
van zijn weer van invloed op gebouw en daarmee ook op de verdiepingen en 
de ruimten in het gebouw. Op verdiepingsniveau, omdat een bestaand gebouw 
heeft nu eenmaal een beperkte ruimte waarin de functies gesitueerd kunnen 
worden. Bij groei of krimp van een functie treedt een verandering op, zowel de 
verdiepingen als op gebouwniveau. Een nog kleiner niveau van transformatie 
is de transformatie van de ruimten. Bij dit niveau is sprake van veranderingen, 
doordat elke functie verschillende eisen stelt aan deze ruimten, dit kan zijn in 
grote, hoogte en aanwezigheid van voorzieningen. 

Er zijn dus verschillende niveaus die het transformeren van het bestaande 
gebouw naar een uiteindelijke functie(s) be'invloeden. Te weten: 

• Transformatie gebied 
• Transformatie programma 
• Transformatie gebouw 
• Transformatie verdieping 
• Transformatie ruimte 
• Transformatie bouwdelen 
De verschilende niveaus van de transformatie van het gebouw zullen in devol
gende paragrafen worden besproken. 
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Figuur 2.23: Transformatie van het gebied 



TRANSFORMATIE GEBIED 

Het gebied omvat ruim 27ha en daardoor is de transformatie opgedeeld inver
schillende fases, de planning zoals nu bekend is zal 'het gebied in 7 fases gereed 
komen. De plaatjes in figuur 2.23 geven weer hoe het verloop in de jaren zal 
zijn. 

Doordat het gebied door de jaren van herstructurering aan veranderingen on
derhevig is, zal het aantal wonende en werkende mensen in het gebied oak ver
anderen. In aantallen maar oak in het soort mensen, dit heeft invloed op de 
benodigde functies tijdens de herstructurering. De grootte van de functies zal in 
de loop der jaren veranderen maar oak de soort benodigde functies kan in de 
loop der jaren fluctueren. Kortom het is van belang een goed beeld te vormen 
van de transformatie van het gebied, hieruit kan belangrijke informatie worden 
gehaald die bepalend zijn voor de transformatie van het gebouw. 

TRANSFORMATIE PROGRAMMA 

DE TIJDELIJKE FUNCTIES 

Het gebouw zal tijdens de herstructurering plaats moeten bieden aan meerdere 
tijdelijke functies/voorzieningen die tijdens de herstructurering ontbreken in het 
gebied. Om te weten welke functies dit zouden kunnen zijn is ·in de omgeving 
van het gebied bekeken welke functies aanwezig zijn . (zie figuur 2.25 op pagina 
46) Hieruit is gebleken dat het gebied random Strijp S voornamelijk industrie, 
kantoor en woonfunctie bevat, en bijna geen voorzieningen. Aileen ongeveer 2 
kilometer van Strijp 5 vandaan is een gebied met winkels en dergelijke, dit stuk 
bevat onderandere, twee restaurants, een ijswinkel, enz . en ruim 4 km van het 
gebied vandaan is een supermarkt te vinden. In de nabijheid van het gebied zijn 
geen dienstverlenende voorzieningen als kinderdagverblijf of een sportschool 
aanwezig. 

Aan de hand van deze gegevens en eigen invulling zijn de volgende tijdelijke pro
gramma voor het gebouw bepaald: 

• Supermarkt (Reden: geen in de nabijheid gelegen) 
• Kinderdagverblijf/ opvang (Reden: geen ·in de nabijheid gelegen) 
• Filmhuis (Reden: geen in de nabijheid gelegen) 
• Medische Post (Reden: gezien het aantal nieuwe bewoners huidige voorzie

ningen in de buurt niet toereikend) 
• lnformatiecentrum (Red en: lnformatiepunt over het gebied, misschien ge

combineerd met buurtcentrum) 
• Kantoorruimte t.b.v. Projectbureau van de realisatie van het gebied . 
• Buurtcentrum (Reden: nieuwe buurt ontstaat, het gellijk aanwezig zijn van 

zo'n fu nctie geeft een positieve bijdrage aan de buurt) 
• Jongerencentrum (Reden: nieuwe buurt ontstaat, het gelijk aanwezig zijn 

van zo'n functie geeft een positieve bijdrage aan de buurt) 
• Sportschool (Reden: geen in de nabijheid gelegen) 
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Aantal 5_35'3 Kengetal Gewcn te 
voor1 ren1n{ti'n 
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"Aantal eenhe- RUimtebe- A.antal m'-per Aantal een- Aant';J I n1 ' 
den per s.lag pt..lf ~" t! •l 1000 inwoners heden 

LOOO inwoners held in nrt 

I Zorg Hui-;.:.rtsen 0,43 80,00 34,00 2,28 182,07 

Fysiotherapeuten 0,91 50,00 45,50 4,87 2-+3,65 

Tandartsen 0,36 110,00 39,60 1,93 212,06 

Verlo'i-kundrgen 0,08 40,00 3,20 0,43 17,14 

Consu!tatiebureJus 0-11 0,10 297,00 29.70 0,11 34,01 

Apothekcn 0,14 200,00 28,00 0.75 149,94 

Bedden in de zorg rnuraal 75+ 50,00 60,00 3000,00 2,00 120,00 

Bedden in de zorg semr muraal 65+ 70,00 30,00 2.100,00 16,10 483,00 

Onder " leerlingen basisonderwijs U XlO,OO 9,40 9 .400,00 657,00 6 .115,80 
W ljS 

Leerlingen voortgezet onderwijs 1.000,00 7,50 7.500,00 338,00 2.535,00 

Maat· Buurthuizen 0,10 1.000,00 100,00 0,54 535,50 
:schap-
pehjk Jongerencentra 0,10 275,00 27,50 0,54 147,26 
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Voorzieningen weli rJn voor ouderen 0,10 75,00 7,50 0,54 40,16 

Kindplaatsen peuterspeelzaal 2-3 115,20 7,50 864,00 28,11 210,82 

Kindplaatsen kinderopvang 0-3 461,54 7,50 3.461,54 225,23 1.689,23 

Kindplaatsen kinderopvang 4-11 166,67 7,50 1.250,00 109,50 821,25 
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Maatschappelrjke opvang geen kengetal 
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R<!liS"' Rehgieuze gebouwen geen lr.engetal 

Ci,.dtuur Bibliotheken geen kenget:~l 

Podia geen kengetal 

Oercnruun ten, ateliers geen k:enge.tal 

Sport Vierkante meters sport binnen n.v.t. n.v.t. 256,36 n.v.t. 1.372,81 
en wi}e 

tijd Vierkante meters sport buiten n.v.t. n.v.t. 5.193,69 n.v.t. 27812,21 

Vierkante meters formele spe_el. 33,00 100,00 3.300,00 22,67 2.267,10 
Ofllmoetlngsruimte 0 ·5 

Idem. 6-11 14,00 500,00 7.000,00 6,41 3.206,00 

ldem.12-18 10.00 2.000.00 20.000,00 3,38 6.760,00 
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Figuur 2.24: Tabel uitvoer hulpmiddel Van mensen naar mL' 

1 "" i c 

"' 
[ 

= ~ " i5 l u i" c ·• 0 i f 
3 

~ 
~ ~ i 'E [ 0 

~ ~ I 
~ -5 

i ~ 

" 
-

~ ~ ~ 
., "' ~ 

$ ~ 

~ ~ 
~ 

~ ~ ~ ;§ ,:: 3 ;;< Qi "' 
700 900 1600 800 400 8!i0 300 600 400 1100 76!i0l 

2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 600 

2008 300 500 180 90 150 0 0 0 0 800 2020 

2009 500 700 340 170 250 180 300 ISO 200 800 3590 

2010 800 800 540 265 300 280 300 2.27 300 1000 481 2 

lO ll 800 800 740 370 300 390 :wo 3!5 300 1100 541S 

2012 0 600 '!SO 475 300 500 300 400 400 1100 5025 

lO l l 0 600 llJO 5S5 400 58S 100 H 5 400 1100 5525 

l0l4 0 400 1210 600 400 640 300 515 400 900 5365 

ZOJS 0 0 1320 660 300 700 0 560 400 800 4740 

2016 0 u 1410 100 200 74C 0 600 0 7110 4350 

1017 0 0 1500 750 0 7'10 0 0 0 600 3640 

l 018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 •oo 400 
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• Wintertuin (Reden: geen in de nabijheid gelegen) 
• Grandcafe (Reden: geen in de nabijheid gelegen) 
Dit programma zal in de loop der jaren tijdelijk in het gebouw worden opgeno
men totdat er geen vraag naar deze voorzieningen meer zijn of de voorzieningen 
in het gebied op een andere plaats zijn opgenomen. 

GROTE TIJDELIJKE FUNCTIES 

Om de grootte van de verschillende functies te benaderen wordt gebruik gemaakt 
van een hulpmiddel dat door Stipo is ontwikkeld namelijk, 'Van mensen naar 
meters'. Zoals de titel aangeeft wordt aan de hand van het aantal mensen en de 
leeftijd van de mensen in een gebied de m2 voorzieningen bepaald. Omdat het 
ontwikkelingsplan aileen m2 kent van de functies woon, kantoor en commercieel 
en geen leeftijdsindeling van de toekomstige bewoner geeft, is gebruik gemaakt 
van een wijk die qua leeftijdopbouw in de buurt moet komen met het her te 
structureren gebied. Als referentiewijk is Meerhoven genomen, waarvan de leef
tijdopbouw op de website van gemeente Eindhoven te verkrijgen is. Omdat het 
absolute aantal mensen in de twee gebieden niet geheel overeenkomen zijn de 
waarden verhoudingsgewijs verhoogt totdat het aantal verwachte bewoners van 
Strijp was behaald. Deze gegevens kunnen in het hulpmiddel van Stipo worden 
ingevoerd, normaliter wordt het hulpmiddel gebruikt om verschillen in, de aan
wezige en gewenste voorzieningen boven water te halen. Maar omdat er geen 
voorzieningen in het gebied aanwezig zijrn is het laatste deel overgeslagen. 

In figuur 2.24 is een tabel opgenomen waarin de uitkomst van het hulpmiddel is 
af te lezen. Functies die niet in het hulpmiddel voorkomen als, supermarkt, pro
jectbureau, informatiecentrum, sportschool, wintertuin kunnen bepaald worden 
met andere richtlijn en met eigen inzicht, hetgeen geen grote gevolgen heeft 
omdat het een benadering is. De functies en de grootte kunnen per gebied ver
schillen en dienen daarom veranderbaar in het gebouw te worden gerealiseerd. 

Met deze cijfers is benaderd hoe groot een functie zou zijn wanneer het gebied 
volledig bezet is. Door te bekijken welke gebouwen (in m2 functies) per jaar ge
reedkomen en dit in verhouding met het totaal te nemen kan procentueel worden 
bepaald wat het aandeel van dat jaar is t .o.v. de realisatie van het gehele plan . 
Met deze percentages kan de grote van een functie per jaar worden benaderd en 
de uitkomst hiervan is in tabel 2.26 per jaar uiteengezet en hiermee wordt weer
gegeven hoe de grote van de functies veranderen tijdens de herstructurering. 

Hierbij moet vermeldt worden dat niemand in de toekomst kan kijken en dit 
slechts een scenario is van hoe het in het gebied en daarmee ook het gebouw 
zou kunnen verlopen . 
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Figuur 2. 27: Globa/e schets indeling tijde/ijke functies 
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Figuur 2.28: Globale schets indeling hotelfunctie 
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PLAATS TIJDELIJKE FUNCTIES 

Wanneer de grate van de functies benadert zijn kunnen met deze gegevens de 
functies globaal in het gebouw gesitueerd worden. Hierbij moet rekening worden 
gehouden met de aanvangsgrote en mogelijke maximale grate en daarnaast oak 
met de periode waarin de functie benodigd is. De plaatsbepaling van de verschil
lende functies is oak afhankelijk van het bestaande gebouw welke mogelijkhe
den, ruimte en hoogte biedt het gebouw. Door de belangrijkste eisen van de 
verschillende functies en de belangrijkste eigenschappen van het gebouw naast 
elkaar te zetten kan een logische indeling worden gerealiseerd. 

Door oak een globale indeling en een schetsontwerp voor de uiteindelijke tunc
tie te hebben kunnen deze met elkaar worden vergeleken om de overeenkom
sten en verschillen in kaart te brengen. En eventueel de positionering van be
paalde functie aan te passen . Hiermee kunnen grate ingrepen in kaart worden 
gebracht en een verantwoorde keuze voor de positionering van functies worden 
gemaakt. 

Een voorbeeld is de supermarkt (danker blauw), omdat deze in het plan is opge
nomen (6 jaar na begin van de herstructurering) heeft deze een gebruikersduur 
van ongeveer 5 a 6 jaar. Door dit gegeven is een plaats in de onderste drie lagen 
logisch, deze lagen zullen oak een beperkte levensduur hebben. Daarnaast is 
het functioneel om een dergelijke functie op de beganegrond te situeren, zodat 
verticale vervoer van winkelwagens wordt vermeden. 

Een ander voorbeeld is de buitenspeelplaats voor het kinderdagverblijf/ opvang 
(rood). Doordat de functie zelf niet op de beganegrond kan worden gesitueerd 
is een buitenspeelplaats op het maaiveld geen handige oplossing, oak doordat 
het gebied erom heen een grate bouw.pl1aats betreft is het qua veiligheid oak 
niet te prefereren. Een goede mogelijkheid voor de buitenspeelplaats is de 2ae 

verdieping, deze heeft een hoge verdiepingshoogte (4,5 meter). En doordat deze 
verdieping deels zal worden gesloopt t.b.v. de uiteindelijke functie zijn het ver
wijderen van de gevel en het isoleren van de 3ae verdiepingsvloer geen onnodige 
ingrepen aan het gebouw doordat dit voor de uiteindelijke functie oak benodigd 
is. 

Oit alles bij elkaar moet de positiebepaling van de tijdelijke functies bepalen en 
inzichtelijk maken welke aanpassingen aan het gebouw benodigd zijn om de tij
delijke functies maar oak de uiteindelijke functie te realiseren. 

DE UITEINDELIJKE FUNCTIE 

Zoals de titel van de vorige paragraaf al aangeeft is er sprake tijdelijkheid en geeft 
dus aan dat de functies niet permanent in het gebouw zullen blijven, en dus 
uiteindelijk een andere functie in het gebouw zal komen . 
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Figuur 2.30: Aanzicht 2006 Westgevel & Oostgevel 

Figuur 2.31 : Aanzicht 2011 Westgevel & Oostgevel 

Figuur 2.31 : Aanzicht 2014 Westgevel & Oostgeve/ 



In het definitieve stedenbouwkundig plan staat vermeldt dat het gebouw een 
hotelfunctie zal gaan krijgen. Dit zal dan ook als uitgangspunt gelden. Hotels 
zijn er in allerlei soorten en maten, dit hotel, zal zich richten op, naast het kart 
verblijf ook op het Ianger verblijven van mensen, hierbij kan aan mensen van 
Philips of TU/e worden gedacht die een periode van een x aantal weken (mis
schien maanden) in Eindhoven verblijven. Zeker voor de mensen van Philips zal 
een hotel in het gebied wat als het voormalige hart van het bedrijf kan worden 
gezien een nostalgische waarde hebben . En door de toekomstige snelle busver
binding tussen Strijp 5 en het nieuwe High Tech Campus van Philips is de afstand 
tussen de gebieden geen enkel probleem. 

Een hotel heeft naast de hotelkamer natuurlijk ook andere voorzieningen als een 
bar, restaurant en ontspanning mogelijkheden. Deze is dan ook in het schetsont
werp opgenomen. (zie figuur 2.28: Globale schets indeling hotelfunctie). Zoals 
de transformatie programma (figuur 2.29) op de vorige pagina's aangeeft zal de 
hotelfunctie (oranje) langzamer zeker het gebouw overnemen. Wanneer een tij
delijke functie het gebouw verlaat zal dat deel van het gebouw overgaan in de 
hotelfunctie. De hotelfunctie zal van een Bed & Breakfast uitgroeien naar een 
volwaardig hotel. 

TRANSFORMATIE GEBOUW 

De transformatie van het gebouw is een gevolg van de functieverandering van 
het gebouw. Allereerst zal het gebouw versch"illende functies tijdelijk opnemen, 
om daarna een meer definitieve bestemming te krijgen. Omdat het een bestaand 
gebouw betreft zijn aanpassingen van het gebouw nodig, omdat deze in huidige 
staat niet aan de eisen van de toekomstige functies kan voldoen. 

De randvoorwaarden voor het transformeren komen enerzijds voort uit de ana
lyse van het bestaande gebouw, op stedenbouwkundig, architectonisch en bouw
technisch gebied. En anderzijds uit de wensen van de toekomstige functie(s). 
Hierdoor ,is een bepaalde houding t.o.v. het bestaande gebouw een vereiste . 
Deze houding geldt als randvoorwaarden van de transformatie. 

Door het transformeren van een gebouw in de tijd is het continu veranderen van 
het gebouw een gegeven. Op gebouwniveau kan dit een continue verandering 
van aanzicht betekenen. Het veranderen van aanzicht zou een mooie indicatie 
zijn van de vorderingen van de transformatie. 

In het geval van het Glasgebouw is de vordering van de transformatie enerzijds 
door subtiele aanpassing en anderzijds door rigoureuze ingrepen af te lezen. 
Door de grate ingrepen aan de onderste drie lagen is een duidelijke verande
ring zichtbaar, maar wanneer men goed kijkt is een meer subtiele verandering 
gaande aan de daarboven gelegen verdiepingen. 
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TRANSFORMATIE VERDIEPJNG 

Ook voor de verdiepingen geldt dat deze in de loop der jaren zullen verande
ren, omdat verschillende functies worden opgenomen en afgestoten door het 
gebouw. Doordat er steeds meer mensen in het gebied komen te werken en 
wonen zal de vraag naar bepaalde functies groeien en misschien ook wei veran
deren. 

Om deze veranderingen in het gebouw op te kunnen vangen moet worden 
gezocht naar een indeling van de verdiepingen in het gebouw, waardoor ver
schillende functies kunnen functioneren . Het moet zelfs mogelijk zijn om twee 
verschillende functies op een verdieping te huisvesten zonder dat deze last van 
elkaar ondervinden. Dit vraagt om een indeling waarin soortgelijke functies 
worden ged usterd . Het tegenovergestelde geldt voor functies die last van elkaar 
zouden kunnen ondervinden, door deze geen directe verbinding met elkaar de 
geven kunnen eventuele problemen worden ondervangen. 

Bij invulling van de verdieping kan onderscheidt worden gemaakt in fysiek-, vi
sueel- en geluidcontact tussen de verschillende functies . Met deze verschillende 
contactvormen kunnen de verschillende functies als gezamenlijke maar ook als 
aparte functie(s) in het gebouw worden gezien. 

Het Glasgebouw heeft geen bruikbare indeling van de verdiepingen, dus dient 
deze gerealiseerd te worden. Hoe? Dit wordt behandeld in het hoofstuk ontwerp 
en techniek 

TRANSFORMATIE RUIMTE 

Verschillende functies maken verschillend gebruik van een ruimte en stellen ook 
andere eisen aan een ruimte. Omdat verschillende functies gebruik gaan maken 
van het gebouw en de te realiseren ruimten ontstaat het probleem hoe deze 
ruimten te gaan vormgeven. 

De verschillen in eisen aan een ruimte kunnen betrekking hebben op de grote, 
hoogte, aanwezigheid van voorzieningen (bad, douche, toilet, bergruimte) en 
afwerking van de ruimte . 

Door deze verschillende eisen, zullen de ruimten in het gebouw in de loop der 
jaren veranderd moeten kunnen worden. Dit zou op verschillende manieren 
kunnen. 

• Ruimten creeren voor een specifieke gebruiksduur 
• Ruimten creeren die flexibel en aanpasbaar zijn 
• Ruimten creeren die algemeen bruikbaar zijn voor de verschillende functies 

Zoals eerder vermeldt heeft geen bruikbare indeling, dus dient deze gerealiseerd 
te worden. Hoe? Dit wordt behandeld in het hoofstuk ontwerp en techniek 
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TRANSFORMATIE BOUWDELEN 

In de vorige paragrafen is gesproken over de transformatie op de verschillende 
niveaus. Het transformeren van een gebouw geschiedt middels ingrepen/ aan
passingen aan het gebouw. Deze ingrepen/ aanpassingen te samen vormen de 
totale transformatie, het gebouw is immers opgebouwd uit deze bouwdelen. De 
ingrepen aan een bouwdeel van een bestaand gebouw zijn onder te verdelen in 
de volgende categorieen; 

Het ................... van een bouwdeel 

• verzorgen 
• repareren 
• vervangen 
Daarnaast zijn er nag twee mogelijkheden; 

• verwijderen 
• toevoegen 
Omdat het een bestaand gebouw betreft zullen er ingrepen noodzakelijk zijn om 
een nieuwe functie(s) aan het gebouw te geven. Het bestaande gebouw voldoet 
in huidige staat niet meer aan de gewenste eisen. 

De ingrepen die benodigd zijn om een nieuwe functie mogelijk te maken 
moeten, omdat het transformeren in de tijd betreft, oak in de loop der tijd beke
ken worden . Oat wil zeggen dat elke ingreep aan. het gebouw, gerelateerd moet 
worden aan het doel dat het moet vervullen en in welk tijdsbestek dit is, omdat 
de functies een beperkte gebruikersduur hebben. 

Wanneer een functie een gebruikersduur heeft van 5 jaar, dienen de benodigde 
ingrepen voor deze functie oak aan die tijdduur te worden gerelateerd. Maar 
doordat een eindfunctie bekent is en voor deze functie een voorlopig antwerp 
gemaakt is, zijn sommige ingrepen voor een langere termijn dan de gebruikers
duur mogelijk. Mits deze ingrepen voor de uiteindelijke functie noodzakelijk 
zijn. 

Naast de randvoorwaarden vanuit het transformeren in de tijd zijn er oak voor
waarden vanuit de analyse van het bestaande gebouw. 

In het geval van het glasgebouw is in het stedenbouwkundig plan is aangeven 
dan de onderste drie lagen (deels) gesloopt dienen te worden, om de zichtlijn 
door de Torenallee te openen. Door dit gegeven ontstaat een tweedeling van 
het gebouw, het onderste deel van het gebouw zelf is oak van tijdelijke aard het 
wordt immers (deels) verwijderd en de lagen daarboven zijn voor een langere 
duur. 
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Uit deze gegevens zijn een aantal uitgangspunten/ randvoorwaarden te formule
ren, dit te grondslag liggen aan het transformeren in de tijd. 

Het (deels) ... .... .......... van een bouwdeel, 

• verzorgen 
is toegestaan ,indien het bouwdeel gehandhaafd blijf voor de uiteindelij ke tunc
tie, of wanneer het verzorgen in verhouding staat met de gebruiksduur van de 
desbetreffende functie. 

• repareren 
is toegestaan indien het bouwdeel gehandhaafd blijf voor de uiteindelijke tunc
tie, of wanneer het repareren in verhouding staat met de gebruiksduur van de 
desbetreffende functie . 

• vervangen 
is toegestaan indien het te vervangen bouwdeel t.b.v. de uiteindelijke functie 
is, of wanneer de levensduur van het te vervangen bouwdeel gelijk is aan de 
gebruiksduur van de desbetreffende functie, mits het huidige bouwdeel geen 
waarde heeft voor de uiteindelijke functie . 

• verwijderen 
is enkel toegestaan indien het bouwdeel voor de uiteindelijke functie oak verwij
derd dient te worden. 

• toevoegen 
is toegestaan indien het bouwdeel t .b.v. de uiteindelijke functie is, of wanneer de 
levensduur van het toe te voegen bouwdeel gelijk is aan de gebruiksduur van de 
desbetreffende functie. 
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UITGANGSPUNTEN 

Het glasgebouw is een industrieel gebouw, architectonisch wordt de waarde 
vooral bepaald door de opvatting over functionaliteit, zoals die destijds heerste. 
Het gebouw zal andere functies krijgen dan waarvoor het gebouwd is. Aileen al 
om die reden ligt een museale 'bevriezing' van hun oorspronkelijke staat niet 
voor de hand. 

Het gebouw krijgt functioneel een andere betekenis en zouden dat oak archi
tectonisch moeten krijgen. Er komt dus geen historiserende restauratie, maar 
een betekenisvolle transformatie. Deze transformatie zou moeten leiden tot een 
gebouw dat meerdere functies kan herbergen maar oak moet uitstralen, zonder 
dat het gebouw haar oorspronkelijke waarden verliest. Gezien de bruikbaarheid 
van het casco l igt het oak niet voor de hand de architectuur van het gebouw 
drastisch te veranderen. De veranderingen die noodzakelijk zijn voor de nieuwe 
functies moeten worden gezien als aanleidingen voor de transformatie . 

Het doel de transformatie van het gebouw is dus niet de historische status op 
zichzelf maar duurzaam behoud door haalbaar hergebruik, zodat het een meer
waarde geeft aan het totale gebied. 

De stedenbouwkundige opvatting van het gebouw in het gebied zorgt ervoor 
dat de onderzijde van het gebouw zal worden gestript (op de constructie na)'. 
Dit vergt natuurlijk de nodige aandacht er zal moeten worden bekeken wat dit 
met de verhoudingen van het gebouw doet en wat dit voor de kernen betekent, 
worden deze gehandhaafd of in het geheel of gedeeltelijk verwijderd. 

De gevel heeft een duidelijke indeling qua gevelopeningen, aantasting van deze 
indeling door de openingen bijv. te vergroten zal de kwaliteit van de indeling 
verminderen en daardoor ligt de huidige indeling behouden voor de hand. Er zal 
onderzocht moeten worden op welke manieren de gevel aan de huidige eisen 
kan gaan voldoen zonderdat dit afbreuk doet aan het aanzicht van het gebouw. 

Vanuit het onderzoek en de analyses zijn er een aantal uitgangspunten te formu
leren, die ten grondslag liggen aan het antwerp. 

• Gebied: Zichtlijn Torenallee openen 
• Programma van eisen: Meerdere tijdelijke functies, Hotelfunctie. 
• Gebouw: Gevel behouden, constructie in het zicht brengen 
• Transformatie : Verandering in de tijd zichtbaar maken. 
• Concept: gebruik maken van hetgeen het gebouw biedt, driedeling gebouw 

hand haven. 

65 



Figuur 3.01: Doorsnede gebouw met zichtlijnen 

Figuur 3.03: Entree 
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Figuur 3.02: Plattegronden onderste 3 lagen 
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ZICHTLIJN DOOR TORENALLEE 

Om de zichtlijn door de Torenallee te openen dienen deze lagen te worden 
verwijderd . In het stedenbouwkundigplan worden de drie lagen geheel, op de 
constructie na, gesloopt dit zal een scheve verhouding van de massa's te weeg 
brengen. Daarom is gekozen bepaalde vloerdelen van deze lagen behouden. 
Zoals de figuren 3.01 en 3.02 Iaten zien . Door bepaalde delen van de vloeren 
te verwijderen ontstaat een doorloop onder het gebouw waarin verschillende 
hoogten wordt ervaren. Tevens is hiermee de zichtlijn door de Torenallee zo be
werkstelligd dat de verhouding het gebouw intact blijft. 

In de snede die tussen de vloerdelen is ontstaan is een trap gesitueerd die de 
onderste drie lagen met elkaar verbindt . (zie figuur 3.04) 

ENTREE BEGANEGROND 

De entree is bij de zuidelijk kern gelegen, bij binnenkomst kan met men kiezen 
gelijk linksaf de trap op of rechtdoor langs de receptie naar de liften. Waarneer 
men links de trap op gaat kan kiezen naar de bar op de 1" verdieping te lopen of 
verder naar het restaurant of het terras op de 2• verdieping. 

Als men rechtdoor naar de liften loopt komt men langs de lobby en de receptie, 
waar de bagageruimte en personeelsruimte achter gelegen is. 

VERDIEPING 1 

Op de 1 • verdieping is de bar van het hotel gelegen, die te bereiken is vanuit de 
lift en de centraal gelegen trap. Doordat de bar op een redelijk smal vloerdeel is 
gesitueerd, zijn bijna aile zitgelegenheden aan de glazen gevel gelegen. Hierdoor 
hebben de bijna aile zitplaatsen vrij uitzicht over het gebied. 

De keuken is oak op deze verdieping gelegen, de reden om de keuken op deze 
verdieping te situeren is de aanwezige ruimte in de bestaande uitbouw. En de 
aanwezige ruimte op de 2• verdieping, waar het restaurant zich bevindt, dit niet 
toelaat. Het eten voor het buffet zal middels een uitgiftelift in de zuidelijke kern 
naar het restaurant vervoerd worden. 

VERDI EPI NG 2 

Op de bewaarde vloerdelen van de 2e verdieping is het restaurant en het terras 
gelegen. Oak deze voorzieningen zijn middels de lift en de centraal gelegen trap 
te bereiken. Vanaf het terras is een mooi uitzicht naar het oostelijk gedeelte van 
het gebied mogelijk. 
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Figuur 3.06: Veranderingsrichtingen Element 



Oak het bewaarde vloerdeel waarop het restaurant is gelegen, is smal dus oak 
hier zijn bijna aile zitplaatsen langs de gevel gelegen. De gevel van de 2• ver
dieping is volledig uit glas opgetrokken en hierdoor is vanuit het restaurant vrij 
uitzicht naar het westen en oosten (over het terras) mogelijk. 

VERDIEPING 3 T/M 7 

De verdiepingen 3 t/m 7 zijn identiek en zullen tijdens de uiteindelijke hotel
functie de hotelkamers bevatten. Maar gedurende de herstructurering zullen 
deze verdiepingen ruimte bieden aan verschillende tijdelijke functies, zoals een 
kinderdagverblijf/ opvang, projectgebonden kantoorruimte, informatiecentrum 
en nag andere functies. Om deze verschillende functies op de verdiepingen mo
gelijk te maken moeten de verdiepingen opnieuw ingedeeld worden, de huidige 
wanden en plafonds zijn verouderd en hebben geen potentie om hergebruikt te 
worden. Om een nieuwe indeling te realiseren is geen makkelijke opgave, door
dat de verschillende functies oak verschillende eisen en wensen heeft. De eisen 
verschillen o.a. in, de grate van de ruimte, afwerking, installaties en verschillen 
in de aanwezigheid van sanitaire voorzieningen. 

Door deze verschillende aspecten te combineren is het "element" onstaan. De 
elementen vervullen meerdere functies, en hiermee kunnen de verschillende 
knelpunten aangepakt worden. De elementen vormen de scheiding tussen ruim
ten, bevatten de sanitaire voorzieningen die door het integreren van de instal
latie en het creeren van verschillende aansluitpunten op verschillende posities te 
plaatsen zijn. Het element kan daardoor worden gezien als een apparaat waar
van de "stekker" aileen nag in het stopcontact gestopt moet worden. Tevens 
zijn de elementen met verschillende materia len af te werken waardoor aan elke 
wens van de functies kan worden voldaan. De verdere technische uitwerking van 
het element wordt in het hoofdstuk Techniek besproken. 

Om de elementen op verschillende plaatsen op een verdieping te positioneren is 
een grid over de bestaande plattegrond gelegd waarbij rekening is gehouden met 
de aanwezige structuur. Door een grid van SOOmm x lOOOmm over de bestaande 
grid van 6000mm te leggen kunnen de elementen worden los van de kolom
men, haaks op de gevel waar langs de leidingzone gepositioneerd is, in de ruimte 
worden geplaatst. Hierdoor blijven de elementen op een gepaste afstand van 
de bestaande paddestoel kolommen en worden de kolommen een onderdeel 
van de ruimte. Tevens blijft een scheiding tussen het bestaande en het nieuw 
toegevoegde element. 

De elementen hebben vier formaten waarin de benodigde voorzieningen getrof
fen kunnen worden, te weten; 

• 500x1000mm2 

• 1000x1000mm2 
[installatie element] 
[oa. douche] 
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Figuur 3.09: Uitzicht door vide 



• 1500xl000mm2 

• 2000x1000mm2 
[oa. toilet] 
[oa. bad] 

De verschillende elementen kunnen aan elkaar gekoppeld worden tot een schei
dingswand (zie figuur 3.06 rode pijlen), welke voorzieningen de elementen be
vatten is van de functie afhankelijk. 

De elementen zijn haaks op de gevel gesitueerd, zodat deze op de leidingzone 
langs de gevel kunnen worden aangesloten. (zie figuur 3.06) De elementen 
kunnen als deze zone in een veelvoud van een meter worden verplaatst (blauwe 
pijl). De ruimte tussen de elementen wordt middels een aanpasbaar wandsy
steem afgesloten. Deze wanden kunnen, net als de elementen, verschi llen van 
afwerking, zodat aan de wensen van verschillende functies worden voldaan. 

Tussen de elementen kunnen op verschillende plaatsen de aanpasbare wanden 
worden geplaatst. Hierdoor is de mogelijkheid een extra wand te plaatsen waar
mee een extra ruimte gerealiseerd wordt, deze semi-private ruimte vormt de 
overgang tussen de semi-openbare gangruimte en het private gedeelte van de 
ruimte. (zie omcirkelde ruimten in figuur 3.07) 

Doordat aile installaties in de elementen zijn ge·integreerd, is een verlaagd pia
fond overbodig worden en kunnen de betonnen vloeren en de paddestoelen va n 
de kolommen in het zicht worden gebracht. Hetgeen de industriele achtergrond 
van het gebouw laat zien. 

GEVEL 

De bestaande gevel heeft bijna tot geen enkele isolerende waarde en om nieuwe 
functies mogelijk te maken moet de isolerende waarde naar de huidige standaard 
worden gebracht. Een tweede knelpunt van de gevel is de hoge borstwering en 
daardoor is enkel staand uitzicht mogelijk, hetgeen voor de toekomstige functie 
niet wenselijk is. 

Door vides (4000 x 2000mm2
) achter de bestaande gevel te zagen ontstaat de 

mogelijkheid door deze vides en de ondergelegen gevelopening zittend naar 
buiten te kijken. En door de bovengelegen gevelopening dringt extra daglicht in 
de ruimte. 

Door deze oplossing voor het uitzicht probleem is het plaatsen van een extra iso
lerende gevel aan de binnenzijde een logisch gevolg. Met deze extra gevel is een 
klimaatgevel principe ontstaan dat het binnenklimaat goed doet en natuurlijke 
ventilatie mogelijk maakt. De verdere technische uitwerking van dit geheel is in 
het hoofdstuk Techniek opgenomen. 
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8" verdieping {hotelfunctie) 



VERDIEPING 8 

De 8" verdieping was vroeger het terrein van de directie van de glasfabriek, hier 
bevonden zich de kantoren van hen. Tijdens de herstructurering biedt deze ver
dieping plaats aan een sportschool en een filmhuis de positie van deze func
ties is bepaald doordat in de toekomstige hotelfunctie deze verdieping plaats 
zal bieden aan de ontspanningsmogelijkheden, vergaderruimten en een film-/ 
vergaderzaal. De sportschool zal dus in verkleinde vorm blijven en fungeren als 
fitnessruimte voor het hotel en ook de filmzaal dezelfde functie behouden . 

Ook de indeling van deze verdieping zal middels de elementen gerealiseerd 
worden . Met het verschil dat het bovenste deel van het element aangepast is 
aan de balkenstructuur van deze verdieping. 

Uiteraard bieden de elementen geen mogelijkheid de filmzaal te realiseren, deze 
zal met andere middelen gerealiseerd worden . Door een opening in het dak te 
zagen verkrijgt de filmzaal de benodigde extra hoogte. 
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Figuur 3.12: lndeling gebouw {hotelfunctie) 
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Figuur 4.01: Verwijderen van vlaeren en gevel anderste lagen 

II 
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Figuur 4.02: Daarsnede vloeren anderste lagen 



ZICHTLIJN OPENEN 

Op de zichtlijn te open moeten bepaalde bestaande vloerdelen worden verwij
derd . Deze vloerdelen worden in fases verwijderd, het zagen van deze vloeren zal 
een behoorlijke tijd in beslag nemen waardoor fasering noodzakelijk wordt. 

Hetzelfde geld voor het verwijderen van de bestaande gevel van de onderste 
lagen, doordat tussen de grate witte kolommen lateien zitten Ievert het verwij 
deren van delen van de gevel geen problemen op. Het sloopafval kan doordat 
het gebied een grate bouwplaats is verdeeld worden afgevoerd. Er zal altijd wei 
materieel in het gebied aanwezig zijn om de gevel te slopen en het sloopafval af 
te voeren. 

GEVEL 

GEVEL ONDERSTE LAGEN 

De gevels van de onderste lagen van het gebouw zijn middels glazen vliesgevel 
gerealiseerd om deze ruimten zo transparant mogelijk te houden. 

De positie van de vliesgevel verschilt, aan de buitenzijde van het gebouw ligt de 
gevel 1200mm t.o.v. de vloer terug. Zodat deze gevel in de zelfde lijn als de extra 
binnengevel op de boven gelegen vloeren. Hierdoor is een soort van balkan ont
staan. Aan de binnenzijde van de twee stroken is de gevel strak langs de behou
den vloerdelen geplaatst, zodat een duidelijke snede in het gebouw is gemaakt . 

GEVEL VERDIEPING 3 T/M 7 

Om de bestaande gevel van de verdiepingen 3 t/m 7 te behouden zijn, moeten 
twee knelpunten worden opgelost namelijk, uitzicht creeren en de gevel moet 
warmteisolerend vermogen verkrijgen. 

Het creeren van uitzicht wordt gerealiseerd door het zagen van vides achter de 
bestaande gevel. Door deze vides is uitzicht via de ondergelegen gevelopening 
van de bestaande gevel mogelijk. Om zoveel mogelijk uitzicht te realiseren wordt 
de beglazing met roedeverdeling in de bestaande gevel verwijderd, omdat de 
roedeverdeling het uitzicht verminderd. 

Het zagen van de vides gebeurd wanneer het voor een functie noodzakelijk is 
en gebruik gaat maken van de desbetreffende verdieping. Door de detaillering 
van de binnengevel aan te passen aan het zagen van een vides is het mogelijk de 
gaten te zagen wanneer de daaronder gelegen verdieping in gebruik is. 

Door de binnengevel 80mm naar binnen te plaatsen t.o.v. de vide, is het mo-
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Figuur 4.03: Uitzicht creeren 

Figuur 4.04: Gevelfragment met "opvangbak" Figuur 4.05: Gevel fragment verdiepingen 6, 7,8 



gelijk een "opvangbak" onder het te zagen vloerdeel te plaatsen. Doordat deze 
"opvangbak" het water met stof opvangt hebben de ondergelegen verdiepingen 
geen overlast van dit water met stof. (zie figuur 4.04) Het geluid dat ontstaat 
tijdens het zagen kan echter niet worden "opgevangen, dus dient met het zagen 
rekening worden gehouden met de andere activiteiten in het gebouw. Dit pro

bleem dient organisatorisch opgelost te worden. 

De bestaande gevel van het gebouw heeft bijna geen warmteisolerend vermo
gen. Om nieuwe functies in het gebouw te kunnen huisvesten is dit echter wei 
noodzakelijk. Door een aluminium vliesgevel met dubbele beglazing achter de 
bestaande gevel te plaatsen heeft de gevel warmteisolerend vermogen verkre
gen. De vides achter de gevel t.b.v. het realiseren van uitzicht vormen hierbij de 
spouw tussen de bestaande en de nieuwe gevel. Deze spouw biedt meerdere 
mogelijkheden namelijk, het plaatsen van een trap om twee verdiepingen te 
verbinden, vormt een buffer tussen buiten en binnen, biedt plaats aan hoofdka
nalen van de installatie en door het plaatsen van een neerklapbaar plateau is de 
spouw als semi-buitenruimte te gebruiken. 

GEVEL VERDIEP/NG 8 

De bovenste verdieping was vroeger bedoeld als kantoorruimte voor de directie 
van het voormalige glasfabriek. Hierdoor heeft de bestaande gevel van deze ver
dieping een borstwering van 700mm dus op deze verdieping is in tegenste lling 
tot de verdiepingen 3 t/m 7 zonder aanpassingen uitzicht mogelijk. 

Maar net als de andere gevels heeft deze gevel geen warmteisolerend vermogen . 
Om de gevel te isoleren is net als de andere verdiepingen een extra gevel aan de 
binnenzijde geplaatst. 

GELUIDSISOLATIE TUSSEN VERDIEPINGEN 

Omdat de betonnen verdiepingsvloeren een beperkte dikte hebben van 150mm, 
ontstaat er een geluidsprobleem tussen de verschillende verdiepingen. Omdat 
de vloer de scheiding is tussen verschillende functies, dient deze qua geluidiso
latie te worden verbeterd. 

Een zwevende betonnen dekvloer zal zowel de contact- als luchtgeluidisolatie 
verhogen. Door de basisverwarming in deze dekvoer op te nemen is hier oak 
sprake van een ingreep, die een oplossing biedt aan verschillende problemen. 

Doordat de dekvloer verwarming/ koeling bevat dient deze te worden gedila
teerd, waardoor deze in delen dient te worden aangebracht. Dus ook hier is er 
sprake van het aanbrengen van de ingreep wanneer het gebouw/ de functie 
erom vraagt. 
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Figuur4. 
'Element' 06: Frames 

Figuur 4 . 07: 3D eleme (·nstal. nt 1 
I l xl,5m l lxlm 

I lx2m) 



ELEMENTEN 

OPBOUW 

Een aluminium frame vormt de basis van het element, dit frame is gebaseerd op 
een grid dat over het bestaande plattegrond is gelegd namelijk 500x1000mm2

• 

De elementen zijn er in vier formaten, drie voor de benodigde voorzieningen 
en een installatie element. De vier frames zijn gebaseerd op de volgende grid 
maten: 

• 500x1000mm2 (installatie element) 
• 1000xl000mm2 (o.a. douche) 
• 1500x1000mm2 (o.a. toilet) 
• 2000x1000mm2 (o.a. bad) 

De aluminium frames worden opgevuld met panelen. De panelen kunnen ver
schillen in materiaal en opbouw, de keuze hiervoor is afhankelijk van de functie 
en de verwachte gebruikersduur van deze functie in het gebouw. Doordat de 
panelen kunnen verschillen in materiaal, moeten deze oak veranderbaar zijn in 
het frame. Daardoor zijn de panelen middels een inklemmingsprincipe in het 

frame bevestigd. Door de keuze voor een inklemmingsprincipe is het verschi l va n 
diktes van de panelen eenvoudig te ondervangen. 

De te openen delen in het element worden op de zelfde manier bevestigd als de 
dichte panelen aan de andere zijde, hierdoor zijn deze uitwisselbaar. Dus is het 
element zonder grate ingrepen bij de andere ruimte te betrekken. De keuze voor 
de schanieren is ZO, dat wanneer het element gesloten is het een vlak is. 

MONTAGE 

Het frame van het installatie element wordt als eerst tegen de gevel op de lei
dingzone geplaatst, van hieruit worden de installaties verder gedistribueerde. In 
de andere frames zijn de leidingen en kanalen al opgenomen en hoeven slecht 
gekoppeld te worden. De aansluiting op de binnengevel is middels een inklem
mingsprincipe gedetailleerd, zodat oak de frames zonder "breekwerk" van plaats 
kunnen wisselen. 

Nadat de frames zijn geplaatst en de leidingen verbonden zijn, kunnen de invul
panelen in het frame worden gemonteerd. De panelen die de scheiding tussen 
het element vormen worden van binnenuit geplaatst, doordat eerst het frame 
geplaatst wordt en daarna de invulling wordt gemonteerd. Hierdoor is het oak 
mogelijk de invulling te veranderen zonder dat de frame's los gekoppeld hoeven 
te worden. 

Op de volgende pagina's zijn tekeningen opgenomen met de onderdelen van 

het element uiteengezet, waardoor duidelijk worden hoe het geheel in elkaar 
steekt. 
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Het element betreft de gehele hoogte tussen de vloeren en omdat het element in geheel ver
plaatsbaar moet zijn, is het bovenste deel van het element in te schuiven . Hierdoor ontstaat 

lOcm speling tussen het element en de vloeren en is er ruimte gecreeerd om het element te 

kunnen verplaatsen . Tevens biedt dit de mogelijkheid het element tussen de vloeren te klem
men waardoor een afdichting ontstaat. 



Figuur 4.09: 'Element ' uiteengezet verticaal 

De vloer van het element bestaat uit 1 of 2 de len, dit is afhankelijk van 
het gebruik van het element. Wanneer een sanitaire voorziening aan
wezig is, dan heeft het vloerdeel een extra laag. Deze laag dient ervoor 
om vocht en water te weren, zodat de vloer waterdicht word . Hetgeen 
bij een andere functie van het element overbodig is. 
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Figuur 4.12: Opbouw stralingspaneel 



I NSTALLATI ES 

Omdat het bestaande gebouw, op een verwarmingsinstallatie na, geen instal
laties bevat. En er geen voorzieningen zijn getroffen voor eventuele installaties, 
moeten deze, om de nieuwe functies mogel ijk te maken worden toegevoegd . 

Door de installaties te integreren in het "element" en een leidingzone horizontaal 
langs de gevel te creeren is het mogelijk een variabele indelingen te realiseren 
waarbij ook de sanitaire voorzieningen te verplaatsen zijn. 

VENTI LA TIE 

Doordat in het gebouw een klimaatgevel is gerealiseerd is natuurlijke ventilatie 
een goede optie, deze optie kent geen verdere installatie toevoegingen, aileen 
zijn ventilatie mogelijkheden in de binnengevel een vere iste. 

Tevens moet er een regelbare voorziening in de bestaande gevel openingen 
worden getroffen, zodat in de spouw een regelbaar klimaat te creeren is en de 
toevoer van verse Iucht gewaarborgd is. In figuur 4.16 is het ventilatieprincipe 
weergegeven. 

Doordat in de elementen de sanitaire voorzieningen zijn opgenomen, is in de 
elementen mechanische ventilatie opgenomen. Deze verzorgt de afvoer van de 
vochtproductie in deze ruimten. En indien nodig kan de zelfde mechanische ven
tilatie vervuilde Iucht uit de overige ruimten wegventileren . 

VERWARMING/ KOELING 

Omdat in het gebied warmte- en koelte bronnen worden aangebracht, is een 
keuze om een warmtepomp te installeren een zeer goede optie. Hiermee is het 
mogelijk verwarming en koeling in een systeem te integreren. Door leidingen 
in de nieuwe dekvloer op te nemen kan hiermee een constante temperatuur 
worden behaald. Dit zal als basis verwarming/ koeling fungeren . Wanneer dit 
niet voldoende is kan een extra individuele verwarming/ koe ling in de panelen 
van de "elementen" worden opgenomen, hierdoor kunnen verschillende func
ties met verschillende wensen van hetzelfde systeem gebruik maken. 

DATA & ELEKTRA 

Data en elktra voorzieningen zijn ook in het element ge·integreerd, in de plint van 
het element zijn data- en stroomvoorzieningen aanwezig. Maar ook in de boven
ste plint is elektra opgenomen zodat hier verlichting kan worden aangesloten. 
Om in het midden van een ruimte lichtpunten te verkrijgen worden tussen de 
elementen een gecombineerde kabel (krachtafdracht en stroomvoorziening) ge-
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Figuur 4.13: Plattegrond met kanaa/verloop 
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Figuur 4.16: Doorsnede ventilatieprincipe en kanaalverloop in element 



spannen waaraan een lichtpunt kan worden bevestigd . Macht de afstand tussen 
de elementen te groat worden, kan aan de onderzijde van de vloer een tussen
punt worden bevestigd, zodat de kabel niet te ver zal doorhangen. 

0/STR/BUT/E 

Om de elementen aan te sluiten op verschillende bronnen moet er een distribu
tie van kanalen en leidingen zijn . De installatieruimte is op het dak gesitueerd, 
waarvandaan de hoofdkanalen/ leidingen door de vides achter de gevel naar de 
horizontale leidingzone op de verdiepingen worden gebracht. 

In de leidingzone zijn de verdeelkanalen/ leidingen opgenomen, die als aansluit
punt fungeren voor de eindkanalen/ leidingen die in het element zijn opgeno
men . 
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EVALUATIE 

PRODUCT 

Met het antwerp en de transformatie in de tijd van het Glasgebouw denk ik een 
antwoord te hebben gegeven op de geformuleerde probleemstelling. Doordat 
middels de elementen de tijdelijke functies gelijk, wanneer gevraagd, in het 
gebouw kunnen worden opgenomen. En de andere ingrepen die daarmee ge
paard gaan, op een dusdanige wijze aangepakt zijn dat deze t.b.v. de uiteindelijke 
hotelfunctie zijn . Hiermee denk ik dat het gebouw te betitelen is, als een over
bruggingsgebouw. 

Het gebouw kan door de toepassing van de ontworpen elementen meedere 
functies opnemen. In deze elementen zijn de sanitaire voorzieningen en de in
stallaties opgenomen en door de leidingzone langs de gevel zijn deze elementen 
op verschillende plaatsen te positioneren . Doordat de afwerking van de element 
middels een inklemmingsprincipe aan het frame is bevestigd kan het materiaal, 
voor de invulling van het frame, worden afgestemd op de gebruikersduur van 
de functies. Hiermee wordt ingespeeld op de tijdelijkheid van de functies. De 
elementen zijn technisch diep uitgewerkt maar voordat het aluminium frame 
geproduceerd kan worden is het nag wei noodzakelijk deze te optimaliseren. 

Oak het uiteindelijke antwerp van het gebouw wordt door mij als positief er
varen . De grootste ingreep op gebouwniveau is, het deels verwijderen van de 
vloeren van de eerste drie lagen. Door bepaalde de len van de bestaande vloeren 
te bewaren worden verschillende hoogtes ervaren wanneer de mensen onder 
het gebouw door lopen. En door deze vloerdelen te bewaren i.p.v. de drie lagen 
volledig te verwijderen blijven de verhoudingen van het gebouw intact. 

Oak de vides achter de bestaande gevel hebben een hoge belevingswaarde, 
de vides zorgen voor verschillende zichtlijnen naar buiten. Tevens is de ruimte 
tussen de bestaande en de nieuwe binnengevel is, door het uitklappen van een 
plateau, te gebruiken als semi-buitenruimte . 

PROCES 

Het proces van het afstudeerproject is er een die niet geheel soepel verlopen is, 
het is een behoorlijke kluif geweest om het project tot een eind te brengen. 

Nadat aile vakken en projecten positief zijn afgerond moet een onderwerp 
worden gezocht voor je laatste project van je opleiding. Omdat je hiermee wil 
Iaten zien over welke capaciteiten je beschikt en wil je dat het een bijzonder 
project wordt. Hierdoor heeft die zoektocht een behoorlijke tijd geduurd. Maar 
dit is slechts het begin, nadat je het begincolloquim hebt gehouden begint het 
eigenlijk pas. Tijdens je begincolloquim heb je een mooi verhaal verteld over 
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hetgeen je wilt gaan doen. Maar daarna is het je taak dit waar te gaan maken. En 
het bleek een onmogelijke taak, na een paar maanden te hebben gezwoegd kom 
je erachter dat hetgeen je wilt niet mogelijk is. Er zijn te veel randvoorwaarden 
die bepalend zijn, dus komt het proces van concessies plegen. Wat is nu het be
langrijkste en wat minder. 

Door het proces een keer om te draaien, in plaats vanuit de tijdelijke functies 
naar een definitieve functie te werken, het te bekijken vanuit de eindfunctie en 
dan terug te werken heeft het spreekwoordelijke kwartje doen vallen. 

Maar oak dan sla je wei eens wegen in die achteraf doodlopend zijn en heeft het 
vee I tijd gekost en uiteindelijk geen opbrengst. Het is dan lastig om de ingeslagen 
weg te verlaten en een nieuwe route te bepalen. Maar soms heeft de eigenwijs
heid een positieve wending door van de doodlopende weg een doorgaande weg 
te maken. 

Alles bij elkaar is het een project geweest die een uitkomst heeft waaraan in het 
begin niet aan gedacht is. En daarmee een interessante wending heeft gekre
gen. 

AI metal is het een leerzaam en interessant project geweest en een mooie af
sluiting van de studie. 
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HISTORIE 
Het gebouw werd in de jaren 1946-1947 ontworpen en gebouwd door de bedrijfs
architect ir. J.R. Bouten en was destijds het 'vlaggenschip' van de productieafde
ling glas. Het gebouw is in 1948 gereed gekomen. ir. j.R. Bouten is in 1925 bij 
Philips komen te werken als bedrijfarchitect onder Ieiding van Broekert, in zijn 
eerste jaren bij het bedrijf ontwierp en bouwde hij de papiermolen, het pomp- en 
filterbedrijf en vervolgens de indrukwekkende monumentale apparatenfabrie
ken, die later de naam "De Hoge Rug" zouden krijgen. In 1946 is ,ir. j.R. Bouten 
benoemd tot hoofd van de Technische Bedrijven, waarna hij in 1953 met pensi 
oen gegaan is. In het werk van Bouten werd altijd gedacht aan het veranderen 
van de functie van een gebouw, een citaat uit een interview met Bouten (Bron: 
Philips Company Archives): "Ons bedrijf is buitengewoon dy
namisch, als de bestemming van een gebouw al niet tijdens 
het bouwen veranderd, dan weten we toch zeker dat dit vroe
ger of later gebeurd". 
De glasfabriek bestond voorheen uit twee gedeelten, een 
laagbouwgedeelte, waar de productiegedeelte zich bevond, 
en een hoogbouwgedeelte, bedoelt voor op
slag en kantoorruimte voor de directie. Het """"'"'"'~"'-'""'-''""'"_._ .... _+ 
hoogbouwgedeelte was in 1947 een toevoe-
ging aan het bestaande laagbouw gedeelte _____ .____,_.__ ____ L-

van de glasfabriek. Middels een extra toe- Figuur 1.01: Glasgebouw met vroegere taag-
bouwgedeelte 

gevoegde laagbouw (zie figuur 1.01) wer-
den het oude met het nieuwe verbonden. In figuur 1.02 staan de plattegronden 
van oude situatie, zoals het in de jaren 50 was. 

--.--. - .- .--.- .--.......... a. 
• • • • • • 

Opslag 

3't/m 7'verdieping 

• • • • • • 
• • • • • • 

• • • • • 

~ J 

~ 
I 

·~ 
~-- ----~ 

Oak met bovenlichten 
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In 1985 heeft is het laagbouwgedeelte gesloopt en 
is aileen het hoogbouwgedeelte gehandhaafd. De 
gevolgen van het slopen van het laagbouwgedeelte 
is terug te zien aan de grate kolomen aan de westge
vel, deze waren er voeger niet, deze zijn toendertijd 
zo gemaakt om het aanzicht aan die zijde overeen te 
Iaten komen met de andere (oost) zijde. Het gevolg 
hiervan is dat de westzijde dikkere kolommen heeft 
en een verspringing heeft met de afgeronde boven
zijde. De verdikking is in de foto hiernaast (figuur Figuur 1.03: Verdikking Kolom 

1.03) met rood aangeven. 
De laatste jaren is het gebouw als kantoorgebouw gebruikt en zijn er systeem
wanden en plafonds aangebracht, maar het gebouw staat hedendaags geheel 
leeg, en zal in april 2005 worden overgedragen aan Park Strijp beheer, waarna 
steeds meer gebouwen zullen volgen en het gebied getransformeerd wordt tot 
een woon-, werkgebied. 

STEDEN BOUWKU N DIG 
HUIDIGE SITUATIE 

Het Glasgebouw is centraal 
in het gebied, aan de Toren- • 
straat, gelegen. Het gebouw 
staat momenteel aan de oost
zijde in verdrukking door een, in 1985 

Rguur 1.04: Zichtlijn Wielewaal <--> 

gerealiseerd, gebouw. Maar aan de andere zijde 
(west- en zuidzijde), is het gebouw juistvrij van andere 
gebouwen en is vanaf de zuidelijke afscheiding van het 
gebied (bijna) overal zichtbaar. Het glasgebouw is haaks op 
de bekende gebouwen van de Hoge Rug gelegen, die juist in de hoofd-
lijn van het gebied ligt. Deze hoofdlijn is ontstaan vanuit de zichtlijn van het _ 
Landgoed 'De Wielewaal' (prive waning Philips) naar de bovenste kamer in de ' 
Lichttoren, hetgeen in het figuur 1.04 is aangegeven. Deze hoofdlijn is evenwijdig 
aan de kastanjelaan, die de zuidzijde van het gebied afsluit. 
De tweede hoofdlijn in het gebied is onstaan door de richting van het treinspoor, 
langs deze lijn is het Klokgebouw gelegen sa men met een vier andere gebouwen. 
De hoogte van het glasgebouw in na genoeg gelijk aan de omliggende bebouwing, 
dus onderscheidt zich niet qua hoogte ten opzichte van de andere gebouwen. 
Wei onderscheidt het gebouw zich qua gevelmateriaal, het Glasgebouw is in 
bruin metselwerk uitgevoerd, in tegenstelling tot de gebouwen van de Hoge Rug 
waarvan de gevels, wit geschilderd, beton zijn. De grote witte kolommen van het 
Glasgebouw maken een verbinding tussen de gebouwen van de Hoge Rug en het 
Glasgebouw. In figuur 1.05 is het gebied opgenomen met de hoofdlijnen en met 
foto's van het glasgebouw. 
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TOEKOMSTIGE SITUATIE 

In het ontwikkelingsplan krijgt het gebouw een speciale positie, namelijk in het 
midden van het groengebied, de Torenallee. De ontwerper van het ontwikkelings
plan wit het gebouw, doordat het in deze groenstrook komt te staan, aanpassen. 
Het onderste gedeelte van het gebouw zal worden gestript, aileen de constructie 
zal worden gehandhaafd. Hierdoor komt het gebouw alsware op pootjes te staan 
en is de zichtlijn door de Torenallee niet onderbroken en is er tevens een doorloop 
mogelijk. (zie figuur 1.06) 

Figuur 1. 06: Mogelijkheden sf open onderzijde gebouw 

In figuur 1.07 is een dee! van het ontwikkelingsplan opgenomen waarin de nieu
we stedenbouwkundige situatie van de gebouw is te zien. 
Het glasgebouw zal aan de oostzijde worden bevrijd van het achterliggende ge
bouw en zal daardoor niet meer in de verdrukking staan. Aileen het gebouw zal 
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a an de zuidzijde worden afgeschermd ' ·" 
door even hoge bebouwing waar- -~ • 
door die vrije uitzicht naar het zuiden 
wordt beperkt, maar daar tegenover l 
staat dat een vrije uitzicht naar het •

1 noorden, westen en oosten. 'I 
Het plan laat zich niet uit over de 'f 
noordelijke kern en welke optie het 
beste in het gebied past. Dit dient bij 
de verdere uitwerking te worden be- J,;,,l....---'~ 

sloten. (zie figuur 1.08 en 1.09) 

' , 

Figuur 1.08: Optie 1 met noordelijk kern Figuur 1.09: Optie 2 zonder noordelijke kern 

CONCLUSIE 

·, 
' . 

Het gebouw heeft een centrale en daarmee een belangrijkepositie in het gebied. 
Het gebouw heeft veel raakvlaken met de andere, op het gebied gelegen, gebou
wen qua massa en gevelopeningen. Het Glasgebouw ligt haaks op de Hoge Rug, 
de grote witte kolommen en de witte lateien lijken een toenadering naar de Hoge 
Rug. 
In het nieuwe stedenbouwkundigplan blijft het gebouw een belangrijke positie in 
het gebied behouden, zelfs een belangrijkere. Het gebouw zal in het hart van de 
groene Torenallee komen te liggen en hierdoor is aanpassing aan het gebouw be
nodigd. Om de zichtlijn door de Torenallee niet te blokkeren zal de onderste drie 
lagen van het gebouw worden gestript, op de constructie na. Hierdoor ontstaat 
een soort poortgebouw in het gebied. Van belang bij de transformatie van het 
gebouw is dat de doorzicht in de onderste lagen gerealiseerd wordt. Tijdens de 
verdere uitwerking van het gebouw moeten worden besloten water met de twee 
kernen zal moeten gebeuren. En welke mogelijkheden de onderdoorgang biedt 

aan het gebouw en de nieuwe functie. 
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ARCHITECTUUR 
Het Glasgebouw is function eel opgezet net als vele andere gebouwen van Philips. 
Het gebouw is als productie, opslag en kantoor gebouwd hetgeen ook terug te 
vinden is in de massa's van het gebouw. De gebouwen van Philips hebben onder
ling vele overeenkomsten, zoals het Veemgebouw, De Witte Dame, De Hoge Rug 
en het Klokgebouw, waarvan hieronder foto's zijn opgenomen. 

De architectonische waarde van het glasgebouw staat dus niet op zichzelf, meer
dere gebouwen op het complex Strijp S ton en overeenkomsten, qua gevelopenin
gen, massa en de beeindiging van deze. En daardoor moet het gebouw ook in het 
gebied worden behouden. Het gebouw is in de jaren 1946-1947 gebouw, met de 
zelfde visie als de andere gebouwen. Een functionele opzet en het gebouw moest 
voor meerdere doeleinden kunnen worden gebruikt. Wel is onderscheidt gemaakt 
tussen een productiegedeelte (de onderste verdiepingen) een opslaggedeelte (la
ter ook kantoor- gedeelte) (verdieping 3 t/m 7) en de bovenste deel, bedoeld voor 
de directie van de voormalig glasafdeling van Philips. 

Het Glasgebouw heeft drie volumes waarmee het gebouw worden gevormd, de 
positionering van deze volumes komt overeen met verschillende gebouwen van 
Philips. De gebouwen worden afgebakend door verticale volumes met daarin de 
stijgpunten, die hoger zijn dan de volumes met de andere functies . In het geval 
van de gebouwen die de Hoge Rug vormen zijn er in het midden extra volumes, 
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met stijgpunten, toegevoegd voor de functionaliteit dit door de lengte van die 
gebouwen . Hetgeen vergelijkennissen vertoond met de Witte Dame. 
Ook de beeindigingen en verbindingen van de volumes vertonen vergelijkennis
sen tussen de gebouwen, zoals in figuur 3.10 de foto's weergeven. De massa's 
worden beeindig met een dak met overstek, waarop in sommige gevallen een 
teruggelegen volume is geplaatst en ook deze wordt met een dak met overstek 
beeindigd. De beeindigingen van volumes die lager ophouden dan naastgelegen 
volumes worden met elkaar verbonden door het overstek van het dak te Iaten 
overlappen met deze naastgelegen massa. Hiermee worden de volumes visueel 
met elkaar verbonden. 

GEVEL 

Een groot onderscheid, met bijv. De Hoge Rug en het Klokgebouw, is dat de ge
vels van het Glasgebouw niet dragend zijn . De gevels van De Hoge Rug en het 
Kolkgebouw zijn van beton en dragen samen met de tussen gelegen kolommen 
de vloeren. De gevels van het Glasgebouw zijn dus geen onderdeel van de con
structie, waardoor de gevel vrij in te delen is en daardoor is deze ook anders 
gematerialiseerd. 
De gevels van het Glasgebouw 
zijn alle omhooggetrokken in 
baksteen, in een Noors- ketting
verband uitgevoerd, de reden 
voor baksteen kan een economi
sche aard hebben, het gebouw is 
net na de tweede wereldoorlog 
gebouwd. Een andere reden kan 
zijn dat de gevel niet dragend is 
en dus ook het uitvoeren in beton 

~~~~~-L~~--~~~~~~--~ 

funct ion eel overbodig is. Figuur 1.12: Gevelaanzicht met stramienlijnen 

De onderste drie verdiepingen van het gebouw onderscheiden zich door de 
grote witte kolommen, met van de rest van het gebouw. Achter deze grote ko
lommen schuilde vroeger de productie afdeling van de glasfabriek. En er is 
hiermee een duidelijk onderscheidt gemaakt in de opslag (later ook kantoor
functie) van het bovengelegen gedeelte van het gebouw. Tevens maken de grote 
witte kolomen een verbinding met de, geheel in beton uitgevoerde, gebouwen 
van de Hoge Rug. De ruimte tussen de kolomen zijn opgevuld met metselwerk 
en staten kozijnen met een gelijke roedeverdeling net als de rest van de raam
partijen. De ramen hebben een grote hoogte en breedte zodat voldoende dag
licht in deze ruimtes kan komen, hetgeen een positieve bijdrage leverde aan de 
arbeidomstandigheden. 
De ramen van verdieping 3 t/m 7 zijn hoog gesitueerd t.o.v de vloeren, hetgeen 
Iicht diep in de ruimte brengt, maar ook functioneel is, qua constructie. De la
teien zijn in beton uitgevoerd en verbonden aan de vloeren , zodat de krachten 
via de vloeren kan worden afgedragen en niet door het, naast de openingen gele
gen, metselwerk. Deze lateien zijn net als de grote kolommen wit en ook hiermee 
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is een connectie naar de Hoge Rug toe. Maar door deze oplossing is slechts in 
staande positie uitzicht mogelijk, de borstweringen zijn 1500mm hoog! 
De gevelindeling van de openingen is uitgezet op een strak stramien, die vanuit 
de constructie is overgenomen. In figuur 1.12 is de gevelaanzicht met de stra
mienlijnen van de constructie opgenomen, waarin te zien is hoe de ramen in de 
gevel zijn opgenomen t.o.v de constructie. De kozijnen zijn van metaal en heb
ben aile de zelfde roedeverdeling, vele gebouwen op het terrein hebben dezelfde 
roedeverdeling. Door de lengte van de ramen en de beperkte hoogte, heeft de 3 
t/m 7d• verdieping een horizontale belijning. Dit in tegenstelling met de eerste 
drie niveau's deze hebben juist een verticale belijning, dit door de hoge kolom
men en de hoogte van de ramen. Ook de kernen bevatten een verticale lijn, door 
het doorlopende kozijn, welke veellicht in het trappenhuis brengt. De gevelope
ningen hebben een duidelijke indeling en eventuele aanpassingen moeten goed 
worden overwogen, zoniet worden vermeden. 
De verhouding tussen het onderste deel en die daarboven is bijna 50 - 50 hier
door komt het gebouw als het onderste deel gesloopt is in verhouding hoog op 
'pootjes' te staan. En zou er kunnen worden overwogen bepaalde elementen in 
de onderste zone aan te brengen op dit te breken, zonder dat dit de doorkijk ver
minderd. 

RUIMTELIJKE OPZET & ROUTING 

Het gebouw heeft een heldere kolommenstructuur, op een grid van 6000mm, met 
aan beide uiteinde van het gebouw een kern met het verticale transport. En daar 
tussenin ruimte voor kantoor, opslag of productiedoeleinde. Het gebouw is in 
eerste instantie ontworpen voor productie ( BG t/m 2d• verdieping), opslag (ver
dieping 3 t/m 7) en kantoor (de bovenste verdieping. De plattegronden zijn in de 
paragraaf 'Historie' opgenomen. 
Later zijn de vloeren met systeemwanden ingevuld om ruimten te creeren voor de 
kantoorfunctie die het toen kreeg. Deze invulling doet afbreuk aan het gebouw 
en metname aan de constructie die met deze wanden zijn 
ingepakt. 

• • • • • • 

• • • • • 

• • • • • 
Figuur 1.13: Ruimtelijk opzet verdiepingen 3 t/m 7 

• • 

• 

• 

In verticale zin is het gebouw te onder te verdelen in drie verschillende ruimten. 
Namelijk de niveaus 1, 2 en 3 waren bedoeld voor productie-doeleinden, hetgeen 
herkenbaar is door de hogere verdiepingshoogte. En door de grote witte kolom-
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men (die overigens vroeger betonkleurig waren) met daartussen ' 
een opvulling die voornamelijk bestaat uit staten kozijnen. 
De verdiepingen 3 t/m 7 waren bedoeld voor opslag, onderzoek 
en kantoordoeleinde, deze verdiepingen hebben aile een gelijke 
opzet en een gelijke verdiepingshoogte. Deze niveaus hebben 
in de gevel een symmetrische en systematische indeling van de 
ramen in een bakstenen gevel. In figuur 1.13 is de ruimtelijke 
opzet en structuur van de verdiepingen 3 t/m 7 te zien. Wat opvalt 
is dat deze verdiepingen is een breed tussen gedeelte (+/-22m) 

1--

~ 

- --
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i 

I I 
_ . · ·-

waardoor aan de ruimten aan de west-gevel dieper zijn dan ge- Figuur 1.14: Frag
ment kern bruikelijk. 

De laatste verdieping onderscheid zich door 1,6 meter te
rug te zijn gelegd hiermee werd de laatste en een belang
rijk onderscheidt gemaakt tussen de productie, opslag en 
normale kantoorfunctie enerzijds en de directie kantoren 
anderzijds. 
In de kernen zijn naast het verticale transport ook de sa
nitaire voorzieningen gelegen, deze liggen echter een 
halve verdieping lager dan de daarwerkelijke verdieping. 
In figuur 1.14 & 1.15 zijn twee fragmenten van de kernen 
weergegeven waarin dit te zien is. Dit heeft wel gevolgen 
voor de toekomstige functies, sommige functie moeten 

I I 

I 

I 

over sanitaire voorzieningen voor minder valide men sen Figuur 1.15: Fragment kern 

beschikken. Waarvoor de huidige positie niet toerijkend isn-- ""'!:'·,__--...,--, 
en waardoor een andere oplossing gezocht moet worden. 
In de figuur 1.16 is de tekening van, de begane grond 1~~»r-t 

• • • • • 

Figuur 1.16: Ruimtelijke opzet BG met ontsluiting 

weergegeven, met hierin de ontsluiting van het gebouw aangegeven Er zijn twee 
person en liften aanwezig in een extra volume aan de oostzijde. In de noordelijke 
kern is een goederen lift aanwezig die toegankelijk is van binnen en buiten. In 
beide kernen is een trappenhuis gelegen met tussen vloeren waarmee de sani
taire ruimten te bereiken zijn. 

CONCLUSIE 

Het glasgebouw is een industrieel gebouw, met trekjes van een kantoorgebouw. 
Architectonisch wordt de waarde vooral bepaald door de opvatting over functio-
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naliteit, zoals die destijds heerste. Het gebouw zal andere functies krijgen dan 
waarvoor het gebouwd is. Aileen al om die reden ligt een museale 'bevriezing' 
van hun oorspronkelijke staat niet voor de hand. Het gebouw krijgt functioneel 
een andere betekenis en zouden dat ook architectonisch moeten krijgen. Er komt 
dus geen historiserende restauratie, maar een betekenisvolle transformatie. 
Deze transformatie zou moeten leiden tot een gebouw dat meerdere functies kan 
herbergen maar ook moet uitstralen, zonder dat het gebouw haar oorspronkelijke 
waarden verliest. Gezien de bruikbaarheid van het casco ligt het ook niet voor de 
hand de architectuurvan de gebouwen drastisch teveranderen. Deveranderingen 
die noodzakelijk zijn voor de nieuwe functies moeten worden gezien als aanlei
dingen voor de transformatie. Waar nodig, zinvol of gewenst wordt het bestaande 
(gedeeltelijk) bewaard in zijn oorspronkelijke of getransformeerde vorm. Het doe I 
de transformatie van het gebouw is dus nietde historische status op zichzelf maar 
duurzaam behoud door haalbaar hergebruik, zodat het een meerwaarde geeft 
aan het totale gebied. De stedenbouwkundige opvatting van het gebouw in het 
gebied zorgt ervoor dat de onderzijde van het gebouw zal worden gestript (op de 
constructie na). Dit vergt natuurlijk de nodige aandacht en moet worden bekeken 
wat dit voor de kern en betekent, worden deze geheel of gedeeltelijk behouden of 
eventueel aan de noordzijde verwijderd? Deze vraag zal in de uitwerking van het 
gebouw moeten worden onderzocht. De gevel he eft een duidelijk indeling qua ge
velopeningen, aantasting van deze indeling door de openingen bijv. te vergroten 
zal de kwaliteit van de indeling verminderen en daardoor ligt de huidige indeling 
behouden voor de hand. Er zal onderzocht moeten worden op welke manieren de 
gevel aan de huidige eisen kan gaan voldoen zonderdat dit afbreuk doet aan het 
aanzicht van het gebouw. 

CONSTRUCTIE 
CONSTRUCTIE OPZET 

De structuur van het glasgebouw is orthogonaal en de constructie kent twee prin
cipes en wet, betonnen paddestoelenkolommen en betonnen kolommen met dito 
balken. De kolommen staan aile op een grid van 6000x6000mm. Ook de vloeren 
zijn van beton en hebben slechts een dikte van 150mm. De twee structuren zijn 
middels de tekeningen in de figuren 1.19 en 1.20. AI het beton in het gebouw is 
in het werk gestort. De kolommen zijn echter niet aileen van beton, de kolommen 
zijn opgebouwd uit een staalprofiel dat omstort is met beton, zoals in figuur 1.18 
te zien is. 

Rguur 1.17: Gebouw in aanbouw (Bron: Philips Figuur 1.18: Stalen kolommen (Bron: Pili/ips Com-
Company Archives) pany Archives) 
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Figuur 1.19: Balkenstructuur 2e verdiepingsvloer 
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Figuur 1.20: Paddestoelstructuur 

De kernen van het gebouw bestaan verwonder
tijk niet uit betonnen wanden maar de kernen 
zijn opgebouwd uit betonnen kotommen en bat
ken met een steens metsetwerk invulling. (zie fi
guur 1.22) Waarom de wand en niet in beton uit
gevoerd is, zou met het materiaat tekort, door de 
gevotgen van de tweede weretdoortog, te maken 
kunnen hebben. 

FUNDERtNG 

Het gebouw is op betonnen paten gefundeerd, 
met daarop poeren die de krachten van de ko
tommen afdragen. In dit project wordt ervan uit 
gegaan, zonder het te onderzoeken, dat de pa
ten in een goede staat zijn en geen extra voorzie
ningen benodigd zijn. 
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De constructie is zwaar gedimensioneerd, er is 
nametijk met een vtoerbelasting van 10kN/m2 
rekening gehouden. Voor het onderste gedeelte, Figuur 1.21: Dwarsdoorsnede constructie 
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het voormalige productiegedeelte is dat wei te begrijpen, doordat deze zware 
machines moeten kunnen dragen. Maar doordat het bovenste kantoorgedeelte 
oak zwaar is gedimensioneerd, wordt duidelijk, dat er rekening gehouden met 
verschillend gebruik van deze verdiepingen, dus mogelijkheden voor opslagmo
gelijkheden van de geproduceerde producten is hierdoor niet uitgesloten. Uit het 
archiefvan Philips is gebleken dat de verdiepingen, naast de kantoor functie oak 
te zijn gebruikt voor opslag. 

STAB I LITE IT 

De twee kernen van het gebouw weerszijde van het gebouw, zijn opgebouwd uit 
kolommen en balken, de ruimten tussen deze kolommen en balken zijn opgevuld 
met steens metselwerk, op een wand van de kern na. Deze wand, die de kern af
scheidt van het verblijfgebied, is wei opgetrokken uit beton. De functie van deze 
wand is, de windbelasting op de langsgevel opnemen en afvoeren naar de funde
ring en daarmee de stabiliteit van het gebouw te waarborgen. In de dwarsrichting 
is het gebouw lang en stijf genoeg door de portaal werking van de paddestoelkol
lommen, om dit zonder extra voorzieningen, zoals een betonnen wand in de kern 
te kunnen opnemen. Dit is oak mogelijk doordat het gebouw geen dilataties heeft. 
In figuur 1.23 is de positioneringvan de betonnen wanden in de kern omcirkeld . 

.. 
. , . 
,, . . . 

... , . :~ f 
Figuur 1.22: Opbouw Kern (Bran: Figuur 1.23: Positionering kernen en betonnen wanden 
Philips Company Archives) 

CONCLUSIE 

De constructie is zeer overgedimentioneerd en hierdoor zijn vele mogelijkheden 
voor het gebouw de constructie is tevens in een uitstekende staat en heeft geen 
verbeteringen benodigd van constructieve aard. De enige verbetering die beno
digd zou kunnen zijn is van esthetische aard, de kolommen en vloeren zijn op 
vele verdieping omhuld met systeemwanden c.q. systeemplafonds hetgeen het 
uiterlijk van de construe tie geen eer a an doet. Deze zullen oak verwijderd moeten 
worden om de constructie zichtbaar te maken. Hierdoor komen de paddestoelen
kolommen en vloeren in het zicht hetgeen kenmerkt en een waardevol onderdeel 
is voor dit gebouw. 
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OMHULLING 
OPBOUW GEVEL 

De gehele gevel is opgebouwd uit een, niet dragend, bin
nenblad van isolatiesteen en een buitenblad van baksteen. 
(isolatiesteen lOOmm, spouw 20mm, metselwerk lOOmm) 
Het buiten metselwerk is uitgevoerd in een kettingsverband 
(Noorsverband). Het precieze soort isolatiesteen is onbe
kend, maar deze zal geen hoge isolatiewaarde hebben, ge
zien de tijd waarin het gebouw gebouwd is. De spouw is 
slechts 20mm en diende aileen om vochtdoorslag te voor
komen. Een fragment van de gevelopbouw is in figuur 1.24 
opgenomen. Wat meteen opvalt is de hoge borstwering en 
dat het raam hoog t.o.v de vloer is geplaatst. Dit heeft met 
de constructieve oplossing te maken, de lateien zijn aan de 
vloer bevestigd. Waardoor het naastgelegen metselwerk, bij 
een opening, de krachten van de overspanning van de ope
ning niet hoeft op te nemen. De gevelopeningen hebben dan 
ook een grote lengte, namelijk 4200mm waardoor voor deze 
oplossing is gekozen. De lateien zijn in het gevelaanzicht 
zichtbaar gemaakt en zijn extra geaccentueerd doordat deze I 
wit zijn geverfd. De lateien vormen, doordat deze een verbin-
ding leggen tussen binnen en buiten, een koudebrug, het-
geen nu nog geen probleem vormt, doordat de gehele gevel 
geen goede warmte-isolatie biedt. Maar wanneer de gevel 
verbeterd wordt qua warmte-isolatie, gaat dit een probleem 
vormen, qua warmteverlies en condensvorming. 
Doordat de ramen zo hoog zijn geplaatst, een borstwering 
van 1500mm, komt het daglicht dieper in het gebouw. Maar 
hierdoor is aileen in staande positie uitzicht naar buiten mo- ment 

gelijk. (zie figuur 1.25) 
De laatste verdieping is+/- 1,6m teruggelegen t.o.v. de andere gevel, de opbouw 
van deze gevel is nagenoeg gelijk, behalve dat in het binnenblad betonnen ko
lommen zijn opgenomen en de borstwering lager is dan de ondergelegen verdie
pingen. Dit omdat deze verdieping vroeger voor de directie was en deze men sen 
een goed uitzicht moesten hebben. (zie figuur 3.26) 
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II 
Rguur 1.25: Wtzicht vanuit gebouw 

DETAILLERING 

De details van de gevel zijn zo eenvoudig mogelijk gehou
den, met zo min mogelijk verschillende materialen zijn de 
details gerealiseerd. In figuur 1.26 is een detail opgenomen 
van de aansluiting van de onderzijde van het kozijn met de 
bakstenen muur. De waterdorpel is net als het buitenblad 
in baksteen gerealiseerd door een drieklezoor op zijn kant 
schuin op het buitenblad te metselen. 
Wat opvalt is de positionering van het kozijn, deze is in zijn 
geheel op het binnenblad bevestigd, waardoor de spouw, 
vanbuiten gezien, open is. Deze 
opening is aan de zijkanten van 
de opening middels cement dicht 
gesmeerd (zie figuur 1.26) en 
aan de onderzijde dekt een Ioden 
slab de opening af. De aanslui
ting van de bovenkant van het ko
zijn met de betonnen latei is ook 
in figuur 1.27 weergegeven. De, 
wit geschilderde, latei vormt een 
grote koudebrug tussen binnen Figuur1 . ~6:Horizontaaldetail 
en buiten. In de latei is een lekdor- staalkoztfn detailstaalkozijn 

pel aangebracht om het water buiten de gevel af te voeren, zodat de staten kozij
nen minder water te verwerken krijgt en de kans op lekkage wordt verminderd . 
De spouw van 20mm is gecreeerd om het door het buitenblad getrokken water te 
kunnen afvoeren, zodat binnen geen vocht problemen ontstaan. Om dit water uit 
de spouw te krijgen zijn er open stootvoegen net boven de latei gemaakt, hier
door kan het doorgeslagen water uit de spouw en kan de spouw ventileren. 
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Figuur 1.28: Detail beeindiging gevel 

GEVELOPENINGEN 

Alle kozijnen in de openingen zijn 
in staal uitgevoerd en ingevuld met 
enkele beglazing. Hetgeen samen, 
bijna geen warmteweerstand heeft, . 
tevens zorgen deze stalen kozijnen 1 
voor tochtproblemen, koudeval in ~:::iiiiiiiill-• 
de winter en een snelle opwarming l= 
van de ruimten in de zomer. 
De opbouw van het stalen kozijn is 
in naaststaande tekening weerge-
geven (figuur 1.29 ), deze tekening t--........ ...--~ 

geeft de opbouw horizontaal weer. j 1 
Het stalen kozijn is opgebouwd uit • 
stalen stoeltjesprofielen, met daar l=::iiiiillli;;:=3 
tussen in de 'T' -profielen die de c 

1 29 0 
b d 1 

roeden vormen. De meeste kozij-
rtguur . : p ouw e en 

nen zijn horizontaal opgebouwd uit drie delen, deze 
delen worden middels 'grotere' staten 'T' met elkaar 
verbonden. Deze staten 'T' moet het geheel stijf rna
ken. Deze voorziening is benodigd omdat de kozijnen 
een grote lengte hebben, namelijk 4200mm. Wanneer 
deze voorziening er niet zou zijn, zouden de kozijnen 
het onder invloed van wind kunnen begeven. 
De staten kozijnen hebben een kleine roede-verdeling, 
deze komt in bijna aile gebouwen van Philips van die 
tijd terug. Bijvoorbeeld de Hoge Rug, Witte Dame en 
het Klokgebouw. 
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De staat van de staten kozijnen is nog redelijk, aileen kunnen de kozijnen een 
likje verf gebruiken. De te openen delen in het kozijn werken nog maar afsluiting 
is niet optimaal hetgeen tocht veroorzaakt. 

OPBOUW DAK 

De dakconstructie is in ieder geval opgebouwd uit een betonnen vloer en dakbe
dekking en zover bekent lekt deze niet, verdere gegevens zijn niet bekend over 
de opbouw van het dak. Er is bijvoorbeeld niet bekend of 
het dak ge"isoleerd is, maar aangezien de gevel ook niet 
ge"isoleerd is kan ervan uit worden gegaan dat het dak 
het ook n iet is. 
Het hemelwater wordt aan de binnenzijde via een lei 
dingschacht in de kern naar de riolering afgevoerd, in 
figuur 1.31 is zichtbaar dat een hemelwaterafvoer het 
gebouw ingaat. 

STMTVAN ONDERHOUD 
De staat van onderhoud van de gevel is redelijk, de gevel heeft hier en daar te 
kampen met scheurvorming. Maar deze scheurvorming is kleinschalig en redelijk 
simpel te verhelpen. De scheurvorming is te wijten aan het ontbreken van dilata
ties in het metselwerk, hierdoor kan het metselwerk nietvrij uitzetten. De binnen
zijde van de gevel is ook redelijk qua constructie maar laat esthetisch te wensen 
over. Het bin nenstucwerk is verouderd, verkleurd en plaatselijk beschadigd maar 
is met simpele reparaties alsnog te gebruiken voor de toekomstige functies. 
De gevelopeningen zijn in een verouderde staat en hebben bijna geen warmte
weerstand, de raamopeningen tochten, zorgen voor condensvorming (door de en
kele beglazing). Deze zijn misschien voor sommige tijdelijke functie(s) te gebrui
ken maar verdienen dan wel de aandacht. Voor de uiteindelijke functie(s) zullen 
de kozijnen te verouderd zijn en geen waarden voor het gebouw meer hebben en 
moeten daardoor vervangen worden door kozijnen met een betere prestaties. 
Over de staat van onderhoud van het dak is niet veel te melden, om het feit dat 
er weinig bekend is over het dak. Behalve dat het dak bestaat uit een betonnen 
vloer, welke waarschijnlijk in gelijke staat is als de rest van de constructie. Wel is 
bekent dat het dak niet lekt, dus is deze waarschijnlijk te gebruiken tijdens het 
huisvesten van de tijdelijke functies in het gebouw. Waarna voor de meer defini
tieve functie(s) in ieder geval de dakbedekking aan vervanging toe zal zijn. 

CONCLUSIE 

De gevel kan zeker deels worden behouden mits de problem en in de voorgaande 
paragrafen worden verholpen I verminderd. Belangrijk is dat de koudebruggen 
worden verholpen en de staten kozijnen worden verbeterd ofvervangen. Het bin
nen- en buitenblad is in een redelijke staat op enkele scheuren na, welke relatief 
simpel te helpen zijn. Maar ook de hoge positionering van de gevelopeningen in 
de gevel vergt enige aandacht, zeker bij bepaalde functies waar uitzicht (zittend) 
belangrijk is. 
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Over het dak is weinig bekend, behalve dat deze plat is, een betonnen constructie 
heeft en niet lekt. Het laatste is dan ook van belang doordat dit het primaire doe I 
van een dak is. Een voordeel van het dak is de betonnen constructie, waardoor 
een accumulerend vermogen ontstaat. Tijdens de tijdelijke herbestemming kan 
er vanuit worden gegaan dat het dak deze periode kan overleven, wanneer de 
uiteindelijke functie(s) het gebouw het gebouw betreden is het verbeteren van 
het dak een logische stap. 

INBOUW 
Het gebouw is de laatste jaren in zijn geheel als kantoor gebouw gebruik, de ver
schillende ruimten op de verdiepingen zijn gerealiseerd met standaard systeem
wanden en plafonds zijn bedekt met systeemplafonds. Hierdoor is de constructie 
uit het zicht gekomen, hetgeen de constructie geen eer aandoet. Hieronder is als 
voorbeeld de plattegrond van de 4de verdieping ingevoegd (figuur 3.32), hier op 
is te zien dat ook vele betonnen kolomen uit het zicht zijn ontnomen. Met als 
voordeel dater tussen de brede kolomen kastruimten ontstaan hetgeen wei zeer 
functioneel is. De opbouw van de systeemwanden zijn 'Gips- Metale regels- lso
latie - Gips'. De staat van deze wand en zijn verouderd, in een slechte staat en voor 
de toekomstige functie(s) onbruikbaar. 
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Figuur 1.32: lndeling If'• verdieping 

Het systeemplafond hangt net onder de paddestoelen en de systeemwanden 
sluiten op de plafonds aan, waardoor de moeilijke hoeken bij de paddestoelen 
worden ontlopen. 

INSTALLATIES & BOUWFYSICA 
WARMTE & KOELTE 

De gevel is opgebouwd uit een binnenblad van isolat iesteen, een spouw van 
20mm en een buitenblad van halfsteens baksteen hetgeen samen bijna geen iso
lerende waarde heeft. Zeker te samen met de staalkozijnen ingevuld met enkele 
beglazing, is het isolerend vermogen, in vergelijking met de huidige normen, zeer 
laag. 
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Tevens heeft de gevel vele koudenburgen ter plaatse van de betonnen latei-en 
van de gevelopeningen. Deze latei-en zijn van beton en zijn aan de vloeren vast 
gestort en dus direct met de buitenlucht verbonden. 
Het verwarmen van het gebouw geschiedt middels een verwarmingsinstallatie, en 
deze heeft radiatoren als eindapparaten. De radiatoren zijn onder de ramen aan 
de borstwering bevestigd, de leidingen !open tangs de gevel naar de kernen. In 
de kernen geschiedt het verticale transport van het verwarmingswater naar het 
verwarmingsinstallatie in de installatieruimte op het dak. 
Koelingsinstallatie is niet in het gebouw aanwezig, de keeling moet middels na
tuurlijke ventilatie worden gerealiseerd. 

VENTILATIE 
De ruimtes in het gebouw worden aile natuurlijk geventileerd, middels te open en 
delen in de gevel, de bovenst delen van de ramen kunnen worden geopend. Som
mige plaatsen in het gebouw, waar machines hebben gestaan, zijn ventilatoren 
in de ramen opgenomen . Maar doordat in het gebouw geen machines aanwezig 
zijn, zijn de ventilatoren niet meer operationeel. 

VERLICHTING & ELEKTRA 

De borstwering onder de ramen zijn hoog (1,5m) en de ramen zijn tot aan het pia
fond, hierdoor kan het Iicht tot ver in de ruimte doordringen. Maar uitzicht is en
kel in staande positie mogelijk en dat is een nadeel voor de mogelijke functies. 
Qua kunstverlichting in het gebouw is in het systeemplafond TL-verlichting aan
gebracht, deze moeten voor kunstlicht zorgen in de donkere tijden. 
Aile elektra voorzieningen zijn in hetverlaag plafond opgenomen waarna de elek· 
tra in de wand en verder wordt verspreid. 

SANITAIRE VOORZIENINGEN 

In het gebouw bevinden de sanitaire voorzieningen zich in de kernen, hetgeen in 
de plattegrond in figuur 3.31 is aangegeven. Een belangrijk aspect hierbij is dat 
de sanitaire voorzieningen zich een halve verdieping lagerbevinden dan 'echte' 
verdiepingen. Zodat men 
genoodzaakt is een trap .---------------41'1~----. 
naar benenden te nemen • 
om bij de sanitaire voor-
zieningen te komen. Dit is 
lastig (zoniet onmogelijk) 
voor mensen die slecht te 

• 

• 

• 

• • • 

• • • 

• • • 

been of zelfs gehandicapt • • • 

• • • 

• • • • 

• • • 

• • • 
zijn . Dus is dit een aspect Figuur 1'-.3-3.-· R-o-sJ-.ti-e-sa-n-ita_i_r ----------' 
waaraan de nodige aandacht 
besteed dient te worden. 
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GELUID 

De gevel heeft een behoorlijke massa dus geluidsproblemen van buiten naar 
binnen zullen waarschijnlijk zich niet voordoen. Maar door de noodzaak van het 
natuurlijk ventileren is in een later stadium, lees wanneer het een druk bezocht 
gebied is, mogelijk een probleem. Waaraan de nodige aandacht besteed dient te 
worden. In het gebouw speelt mogelijk wel een geluidsprobleem, door de dunne 
vloeren (150mm) is de kans op geluidsproblemen reeel. De voormalige kantoor
functie ondervond hier geen problemen van, maar doordat doorgaans de eisen 
van andere functies hoger liggen dan die van een kantoorfunctie is het gewenst/ 
noodzaak hier aandacht aan te besteden. 

VERTICAAL TRANSPORT 

In het gebouw zijn 2 lift-
schachten aanwezig, de ene 

• • • • • • • • • liftschacht bevat 2 perso-
,_ 

nenliften, de andere bevat • • • • • • • • • • 
een grote goederenlift. De 
goederenlift is van binnen • • • • • • 
en buiten toegankelijk, zo-
dat de stroom van goederen • • • • • • 
gemakkelijk in/ uit het ge-
bouw te realiseren was. Figuur 1.34: Positie Iitten 

CONCLUSIE INSTALLATIES & BOUWFYSICA 

Het gebouw bevat weinig installaties, wei is het gebouw voorzien van verwarming 
met radiatoren als eindapparaten, welke onder de gevelopeningen gellegen zijn. 
De verse Iucht wordt middels natuurlijke ventilatie in het gebouw gebracht, het
geen problemen geeft omdat het een relatief diep gebouw is. Hierdoor krijgt het 
middelste gedeelte van het gebouw weinig verse Iucht. 
De nodige aandacht dient aan de gevel te worden besteed deze heeft bijna geen 
isolerende waarde en uitzicht is slechts staand (door volwassen mensen) moge
lijk. De gevel dient ge·lsoleerd te worden om een nieuwe functie te kunnen opne
men. Tevens is het creeren van uitzicht wenselijk, voor de nieuwe functie(s). 
Een aandachtspunt is de geluidswering tussen de verdiepingen, door de gerin
ge massa van de verdiepingsvloer (150mm dik beton) zeker wanneer de nieuwe 
functie hoge akoestische eisen heeft. 
De liften in het gebouw gelegen zijn in een goede staat en zijn primate gebruiken 
voor de nieuwe functie(s). De goederenlift aan de noord· west zijde is na het om
bouwen naar een personenlift zeer goed te gebruiken voor het vervoeren perso
nen en eventueel ook nog goederen voor de nieuwe functie(s). 
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