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Het hoofdkantoor van Philips Lighting was lange tijd een afgesloten enclave in het centrum van Eindhoven. Diederendirrix geeft vorm aan de 

herontwikkeling van het terrein van 3,5 hectare. Door aan de noordzijde te verdichten met woontorens, kunnen we in het zuidelijk deel een 

stadspark realiseren waarin de Gender opnieuw kan stromen. 

In het voormalige kantoorgebouw van 43.000 m2 zijn meer dan 600 appartementen gemaakt. Een publieke passage verbindt het park met 

de noordzijde. Op de begane grond is ruimte voor onder meer een supermarkt en koffiebar. De structuur van het gebouw en de betonnen 

trappenhuizen zijn behouden, terwijl we de gevels openden. Grote schuiframen laten de loftwoningen baden in het licht. Mooie materialen 

als natuurstenen gevelvlakken en goudkleurige kozijnen zorgen voor een luxe uitstraling. 

Van gesloten fabrieksterrein tot openbaar stadspark 

Het voormalig hoofdkantoor van Philips Lighting in het centrum van Eindhoven is gebouwd rond 1980. Het terrein met losstaande gebouwen 

en afgesloten parkeerterreinen was lange tijd een afgesloten enclave in de stad. Door het vertrek van Philips Lighting naar de High Tech 

Campus komt nu ook deze locatie in het stadscentrum vrij. Het terrein is omringd door succesvolle (her)ontwikkelingsprojecten aan de 

Emmasingel (de Witte Dame, diederendirrix, 1998), de Wilhelminastraat (Regentenkwartier) en de Mathildelaan (Lichttoren).

Diederendirrix geeft vorm aan de herontwikkeling van het terrein. Door aan de noordzijde te verdichten met woontorens, kunnen we 

het zuidelijk deel van de 3,5 hectare vrij laten. Hier komt een stadspark waarin het riviertje de Gender opnieuw kan stromen. Naast fijne 

verblijfsplek is het park belangrijk voor waterberging bij hevige regenbuien. Het gebied vormt een belangrijk onderdeel van de Westcorridor, 

de structuurvisie van West 8, die het centrum verbindt met Strijp-S en landgoed de Wielewaal. 
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Aan de noordzijde van het Philips Lightinggebouw komt de eveneens door diederendirrix ontworpen woontoren Onyx. Het 

stedenbouwkundig plan biedt ruimte voor nog enkele andere woongebouwen in de toekomst. Zo krijgt Eindhoven een heel nieuw stadsdeel 

midden in de binnenstad. 

Groots kleinschalig wonen

De drie vleugels van het vrijkomende kantoorgebouw van 43.000 m2 worden ingevuld met 616 appartementen voor veelal 

eenpersoonshuishoudens van jonge starters of expats. Op de begane grond is ruimte voor onder meer een supermarkt en koffiebar. 

De appartementen en lofts hebben een royale verdiepingshoogte van vier meter met volledig open gevels waardoor veel licht binnenvalt. Ze 

variëren van 38 tot 69 m2, waarvan een groot deel een entresol heeft als aparte slaapruimte. De bewoners huren de lofts volledig ingericht 

vanaf ongeveer 600 euro. Op het dak is een volledig nieuwe laag gebouwd met 49 grotere penthouses met ruimte terrassen. Deze hebben 

een prachtig uitzicht over de stad.

Bewoners worden uitgedaagd tot een interessant publiek leven, te beginnen op de begane grond. De koffiebar maakt een espressoapparaat 

en een bureau in het appartement overbodig. Een kleine koelkast voldoet omdat winkels voor de dagelijkse boodschappen in de buurt zijn. 

De healthclub zorgt dat de bewoners in goede conditie blijven.

Innovatieve nieuwe puien

Kenmerkend voor voormalige industriële gebouwen is de hoge verdiepingshoogte. We wilden die eigenschap aan de raamzijde gebruiken 

om de relatief kleine appartementen van maximaal daglicht te voorzien. Door de gevel over de gehele breedte te openen, kan het 

appartement bovendien als buitenruimte ervaren worden. De 567 lofts zouden daarom allemaal verdiepingsbrede en -hoge vensters moeten 

bevatten van 3,30 m breed bij 4 m hoog. Hiervoor hebben we een innovatieve nieuwe oplossing ontwikkeld. 

We werken hiervoor samen met Reynaers Aluminium. Met name in de haalbaarheidsfase waarin de ingewikkelde technieken van het 

fabriceren van de pui aan bod komen, denken Reynaers en bij dit project ook gevelbouwer Wijmoco Geveltechniek in de engineering 

intensief met ons mee. Voor de gevel kozen we voor CP 130-EVS van Reynaers in drie horizontale banen. De middelste baan bestaat 

over de volle breedte uit een elektrisch bedienbaar aluminium verticaal schuifraam dat voor het onderliggende raam schuift. Het systeem 

is standaard uitgerust met een knelbeveiliging, terwijl het onderliggende raam tevens dienst doet als valbescherming. Gesloten voldoet het 

systeem aan geldende isolatie en geluidwerendheidseisen. Paul Diederen: “Met een druk op de knop opent het raam zich en tover je je loft 

eigenlijk heel gemakkelijk om tot een groot balkon.”

Slanke detaillering

Om het gevelbeeld aan de buitenzijde van het gebouw niet te massief te laten zijn, zetten we los van alle techniek in op een slanke 

detaillering. Paul Diederen: “De gevel is voor het beeld van een gebouw heel belangrijk. Bij Philips Lighting zitten er uiteindelijk 600 puien 

in. De uitvoering daarvan maakt of je gebouw goed is of slecht. Is elk onderdeel daarvan goed, slank en fijnzinnig gedetailleerd, dan krijg je 

meteen al een mooi gebouw.” Voor een uniek beeldbepalend gevelbeeld zijn de puien afgewerkt in een champagnekleur.
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philips lighting eindhoven
Adres: Mathildelaan Eindhoven

Opdrachtgever: Foolen & Reijs Vastgoed

Projectteam: Paul Diederen, Joost Roefs, Christopher Ho en Pascal Croes

Adviseur Constructie: Adviesbureau Tielemans Bouwconstructies bv.

Adviseur installaties: J. van Toorenburg bv.

Adviseur Akoestiek: Tritium Advies

Adviseur Brandveiligheid: Bravea

Aannemer: Stam + De Koning Bouw bv.

Programma Philips Lighting: 600 appartementen, commerciële functies (supermarkt, koffiebar, biolo-

gische markt en een broodjeszaak)

Bruto-vloeroppervlakte: 43.000 m2

Oplevering: 2016

Fotografie: Arthur Bagen (exterieur) & Hildegard Hick (interieur)


