
1



2 3

Building Anton is a national monument which forms part of a series of old Philips factories in Strijp-S in Eindhoven. The area is redeveloped 

from being a closed industrial enclave into a vibrant new district in the heart of the city. Known locally as the ‘hoge rug’, the construction 

which includes the Anton building now forms the historical backbone of the new district. diederendirrix combined residential, commercial and 

recreational functions with each other in high density in the Anton building, thus generating a new style of urban living within. An informal 

atmosphere is created by the use of large elliptical stairwells, within which the stairs join the different levels together. These allow residents, 

employees and visitors to meet each other in different and unusual places.

137 lofts, 8 lodging, commercial space

building anton / strijp-s
Gebouw Anton is een rijksmonument dat onderdeel uitmaakt van een reeks voormalige Philipsfabrieken op Strijp-S in Eindhoven. Dit gebied 

transformeert zich van een afgesloten industriële enclave naar een bruisende nieuwe wijk in het hart van de stad. De zogenaamde hoge rug 

met als onderdeel daarvan gebouw Anton vormt de historische ruggengraat van deze nieuwe wijk. In gebouw Anton combineerde dieder-

endirrix de functies wonen, werken en recreëren in een hoge dichtheid met elkaar. Om een levendige stedelijkheid te laten ontstaan in het 

gebouw, was het van belang dat op verschillende plekken in het gebouw bewoners, werknemers en bezoekers elkaar op een informele wijze 

zouden ontmoeten. Hiertoe hebben we het gebouw geperforeerd met grote ellipsvormige cilinders die de verschillende verdiepingen zowel 

visueel als fysiek, doormiddel van steektrappen in de vides, met elkaar verbinden. Zo ontstaan informele routes, die kruisen met de reguliere 

verkeersbewegingen in het gebouw.

137 lofts, 8 logies, commerciële ruimten

gebouw anton / strijp-s
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SBP ANTON exploded view
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exploded view | exploded view

conceptual drawing | conceptuele tekening
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SBP ANTON plan second floor 1:200

SBP ANTON plan third floor 1:200

SBP ANTON plan sixth floor 1:200

SBP ANTON plan first floor 1:200
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floor level 0 | begane grond

floor level 2 | 2e verdieping

floor level 3 | 3e verdieping

floor level 6 | 6e verdieping
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SBP ANTON longitudinal section 1:200

SBP ANTON front facade 1:200

SBP ANTON cross-section 1:200
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1    aluminium curtain wall, structural glazed
2    opal plaque with luminaire
3    stucco
4    aluminium U-girder
5    aluminium sheet
6    extruded aluminium point
7    aluminium sheet
8    gutter
9    plastic roofing

front façade | voorgevel

longitudinal section | langsdoorsnede

cross-section | dwarsdoorsnede

1    aluminium vliesgevel, met structurele beglazing
2    verlichting achter opale plaat
3    stucwerk
4    aluminium U-profiel
5    aluminium plaat
6    geëxtrudeerd aluminium profiel
7    aluminium plaat
8    goot
9    kunststof dakbedekking

detailed section pent | detail luifel
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Adres Torenallee 60 – 72, 5617 BD Eindhoven

Opdrachtgever Trudo

Ontwerpend architect diederendirrix architecten

Projectteam Paul Diederen, Joost Roefs, Fabianne Riolo, Thijs Kieboom, Madeleine Middeldorp, Harrie Raijmakers

Uitvoerend architect V-Architecten

Ontwerp daktuin Buro Lubbers

Adviseur constructie Adviesbureau Tielemans Bouwconstructies bv                                                    

Adviseur W-E installaties LTC&C installatiemanagement                                                                       

Adviseur bouwfysica en akoestiek Peutz                                                                                                                     

Projectmanagement DNC Vastgoedontwikkeling                                                                              

Aannemer Stam + De Koning Bouw bv                                                                              

Brutovloeroppervlakte 22.500 m2                                                                                                        

Oplevering juni 2013                                                                                                                         

Fotografie Arthur Bagen, Hildegard Hick

diederendirrix architecten

Dommelstraat 11

5611 CJ Eindhoven

contactpersoon Jessica Sibbing - j.sibbing@diederendirrix.nl - 040 2606749

gebouw anton / strijp-s


