
Sinds een aantal jaren is de High Tech Campus uitgegroeid tot hét centrum voor 
hoogwaardige technologische ontwikkelingen in Nederland. De campus groeit 
gelijkmatig met nieuwe toonaangevende R&D bedrijven. 

HTC 97-Brunel is onderdeel van die groei op een unieke locatie op de High 
Tech Campus. Als entreegebouw voor de op- en afrit van de N2 vormt dit het 
kopgebouw van een serie van 7 campusvilla’s. Met een duidelijke zichtbaarheid 
vanaf de snelweg A2-N2 en een directe koppeling met het hart van de campus 
door de kenmerkende verbindende waterpartij, heeft het gebouw een prominente 
ligging gekregen binnen de stedenbouwkundige lay-out van de campus. Deze 
lay-out, gebaseerd op een virtueel grid van 14.4x14.4 meter, bepaald de positie en 
maatvoering van de gebouwen met het landschap als drager.

Op het grid zijn gebouwen gepland in een lamelvormige opzet. HTC 97-Brunel 
wijkt hier vanaf door haar positie bij de entree tot de campus. Het gebouw is 
zowel op de Strip, het centrum van de campus, als op de snelweg georiënteerd. 
In afwijking van het stedenbouwkundig plan is voor het ontwerp dan ook voor 
een alzijdige spiegelsymmetrische opzet gekozen die recht doet aan de plek 
en alle omringende (landschappelijke) kwaliteiten. Daarnaast zijn de reeds 
aanwezige architectonische kenmerken van de campusgebouwen en het 
stedenbouwkundige grid geïnterpreteerd en uitvergroot. Het maakt HTC 97-Brunel 
tot een representatief icoon van de campus.

Het gebouw is rondom voorzien van glazen gevels. Deze gevels geven zicht op 
het omringende landschap en maken de prachtige omgeving in het hele gebouw 
voelbaar. De dubbele hoogte van de puien in combinatie met het reliëf en diepte 
van de gevel geven de villa een elegante en luxe uitstraling. Het aluminium van de 
dichte geveldelen reflecteert het licht en de kleuren van het heidelandschap van 
de campus. Het materiaal voegt zich daardoor prachtig in de natuur én sluit goed 
aan bij de high tech uitstraling van de gebouwen op de campus. De matzwarte 
neggen van de gevelstructuur maken het gebouw eigentijds en scherp.

Binnen de compacte plattegrond zijn verticale visuele verbindingen gemaakt 
tussen de verschillende verdiepingen door middel van een atrium. Een 
spectaculaire trap linkt alle werkvloeren.

HTC97-Brunel is niet alleen een icoon op de campus maar ook een representatie 
van een nieuw elan in Eindhoven en Zuidoost Brabant. Samen met de recente 
technologische ontwikkelingen in de Brainport regio en het gebied Strijp-S 
is de High Tech Campus belangrijk geweest voor een nieuwe bewustwording 
in Eindhoven. De “Slimste stad van Europa”-toekenning heeft voor een nieuw 
enthousiasme gezorgd. In het ontwerp voor HTC97-Brunel zijn die kracht en trots 
gebundeld en is gezocht naar een identiteit die staat voor belofte van de nieuwe 
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Rooilijnen, grid en bouwvelden3.4

Orthogonaal bouwraster

Het stedenbouwkundig plan van High tech 
campus Eindhoven is gebaseerd op een 
orthogonaal bouwraster van 14.4m x 14.4m. 
Het bouwraster vormt de basis voor de structuur 
van het gebouw, buiten het bouwraster mag niet 
worden gebouwd.

Dit bouwraster is in het bestemmingsplan vertaald 
in de bouwregels en middels bouwvlakken. 
De maatvoering van dit raster maakt het 
mogelijk zowel algemene researchgebouwen als 
gespecialiseerde gebouwen binnen een zelfde 
helder dimensioneringsprincipe te realiseren.

in het noordelijk plandeel ligt het nieuwe 
bouwraster evenwijdig aan de bebouwing van het 
natLab uit de jaren ’60. in het zuidelijk plandeel 
ligt het bouwraster evenwijdig aan de A2. De 
scheiding tussen de twee richtingen ligt in de 
centrale plas.  

Orientatie en rooilijn

Om de relatie van de gebouwen op de campus 
met het landschap te verstevigen zijn er in het 
plan een aantal plaatsen waar alle gebouwen op 
de rooilijn zijn gebouwd. Hierdoor ontstaat een 
rechte wand aan het landschap

Dit geld voor een groot deel van de gebouwendie 
geörienteerd zijn op de randweg, en op de plaats 
waar de randweg aan weerszijden is bebouwd. 
tevens zijn aan de noordzijde van de plas 
om het formele karakter te benadrukken , de 
bouwvolumen op een lijn met elkaar geplaatst

Daarnaast zijn de parkeergebouwen met beplante 
gevel, en de parkeergebouwen in het talud in een 
lijn met elkaar geplaatst

[ diagram orthogonaal bouwraster ]

[ diagram bebouwingsgrens ]

stedenbouwkundig grid

De stedenbouwkundige onderlegger is een generiek grid 
van 14.4x14.4 meter.

specifieke locatie

HTC97-Brunel heeft een unieke locatie op het High Tech 
Campus terrein. Het markeert de entree van het terrein vanaf 
de snelweg (A2) en De Strip (het centrum van de campus). In 
tegenstelling tot de lammellen structuren van de omliggende 
gebouwen is HTC97-Brunel een alzijdig gebouw. 

stedenbouwkundig volume zichtbaar maken stedenbouwkundige structuur reliëfintegratie signing
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architectuur campus

De reeds aanwezige architectonische kenmerken op de 
campus zijn geïnterpreteerd en uitvergroot. HTC97-Brunel 
is daardoor een representatief icoon geworden dat de A2-
entree van de campus markeert. 

De Strip

A2-entree

randweg A2-N2
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