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Boiler house Ceres belongs to the first generation of buildings on the university campus in Eindhoven and is one of the most valuable 

volumes on the campus. Technological evolution made the original function of the boiler house redundant, however, by reallocating the boiler 

house to be the accommodation for the ICMS research institute, the TU/e can ensure it is preserved. The closed character of the build-

ing where daylight, outlook and energy use were not originally important is tricky to combine with its valuable new functions of office and 

educational building. The challenging task involves designing a spatial and functional concept whilst still respecting the existing architectural 

qualities. The end product it is a practical and inspiring building.

boiler house ceres / campus tu/e
Het ketelhuis Ceres behoort tot de eerste generatie gebouwen van de universiteitscampus te Eindhoven. Het is één van de meest 

waardevolle volumes in het beeld van de campus. De oorspronkelijke functie van ketelhuis viel weg  door de voortgang van de techniek. 

Door het Ketelhuis te bestemmen tot onderkomen van het onderzoeksinstituut ICMS blijft het behouden voor de TU/e. Het gesloten karakter 

van het gebouw was lastig te combineren met de hoogwaardige nieuwe functies van kantoor en onderwijsgebouw, want daglicht, uitzicht 

en energetische aspecten waren voor het Ketelhuis destijds niet van belang. De opdracht behelsde het ontwerpen van een ruimtelijk en 

functioneel concept dat de oorspronkelijke architectonische kwaliteiten respecteert maar tevens kan voorzien in hoogwaardige prestaties die 

nu en in de toekomst gevraagd worden. In mei 2013 is Ketelhuis Ceres TU/e uitgeroepen tot BNA Gebouw van het Jaar 2013.
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floor level 2 | 2e verdieping

floor level 1 | 1e verdieping

floor level 0 | begane grond



9south façade | zuidgevel

1    insulating glass window, outer window tinted as building mass
2    matt powder coated aluminium, perforated at ventilation hatch
3    ventilation hatch
4    existing brickwork
5    mechanical zone in floor

detailed section façade | detail gevel
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1    HR++ beglazing, in de massa gekleurd glas op positie 1
2    mat gepoedercoat aluminium, geperforeerd t.b.v. ventilatievoorziening
3    ventilatieluik
4    bestaand metselwerk
5    technische zone in vloer
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cross-section | dwarsdoorsnede

longitudinal section | langsdoorsnede
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Opdrachtgever Dienst Huisvesting Technische Universiteit Eindhoven

Projectteam Bert Dirrix, Rob Meurders, Tom Kuipers, Wendy Matthijssen, Andre Wijnhoven

Adviseur Constructie Arohnson raadgevende ingenieurs

Adviseur Bouwfysica, Akoestiek, W- en E-installaties Deerns

Aannemer Hurks Bouw

Brutovloeroppervlakte 2.200 m2
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