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Om de forse passagiersgroei van Eindhoven Airport te 
faciliteren werd de bestaande terminal van Eindhoven 
Airport uitgebreid en een hotelnieuwbouw toegevoegd. 
KCAP Architects&Planners en De Bever Architecten zijn 
samen verantwoordelijk voor het ontwerp. Ditzelfde 
team heeft samen met NACO onder de naam ‘Constellation’ 
de bestaande terminal in 2005 gerealiseerd. De 
uitbreiding bestaat uit een nieuwe voorzone van 2.000 
m2 met extra retail- en horecafaciliteiten op de begane 
grond, 2.700 m2 aanbouw aan de aankomsthal en 2.700 
m2 voor kantoren op de bovenverdieping. Het Tulip 
Inn Eindhoven Airport hotel biedt op 8 verdiepingen 
plaats aan 120 kamers, een bar, ontbijtruimte en 
fitnessvoorzieningen. Restaurant en vergaderruimtes 
worden in het terminalgebouw aangeboden.

Met een mogelijke uitbreiding werd al in het 
oorspronkelijke ontwerp rekening gehouden. Daarvoor 
werd een groeimodel geconcipieerd waarin afzonderlijke 
bouwelementen gerealiseerd kunnen worden zoals de 
uitbreiding van de aankomst- of vertrekhal, de voorzone 
en het hotel. Het groeimodel is onderdeel van de 
stedenbouwkundige ontwikkelingsvisie voor Eindhoven 
Airport tot een knooppunt van mobiliteit en zakelijke 
activiteit en biedt de nodige flexibiliteit om ook op 
toekomstige ontwikkelingen te kunnen reageren. 

Evenals het eerste terminalgebouw worden uitbreiding 
en hotelnieuwbouw gekenmerkt door functionaliteit en 
transparantie en door een duidelijke verwijzing naar 
de techniek en dynamiek van de luchtvaart in vorm en 
materialisatie.  De terminal werd met 65 m verlengd 
en is een voortzetting van de gebogen dakvorm, de 
V-vormige kolommen en de gevel uit staal, glas en 
aluminium. De voorzone werd vergroot en biedt naast 
commerciële faciliteiten ruimte aan de hotellobby met 
receptie en toegang tot liften en trappen. 

Het hotel staat als een solitair boven op de vertrekhal. 
De constructie met de betonnen gevel rust geheel op 
twee kernen en twee wandschijven. Aan de buitenzijde 
is de gevel bekleed met metalen gevelelementen. Vorm 
en positie van het hotel verlenen herkenning en 
symboolkarakter aan het nieuwe ensemble van Eindhoven 
Airport met behoud van de bestaande kwaliteiten van 
overzichtelijkheid en heldere logistiek. 

Na de bouw van de nieuwe terminal in 2005 werden in 
dat jaar ca. 1 miljoen passagiers verwerkt, 2012 sloot 
Eindhoven Airport af met bijna 3 miljoen passagiers. 
Tot 2020 worden rond 5 miljoen passagiers verwacht.

Adres
Terminal: Luchthavenweg 25
Hotel: Luchthavenweg 27
5657 EA Eindhoven

Opdrachtgever
Eindhoven Airport N.V.

Programma
Uitbreiding terminal met 2.000 m2 
nieuwe voorzone met extra retail- en 
horecafaciliteiten, 2.700 m2 aanbouw 
aankomsthal, 2.700 m2 kantoren, 4.550 m2 
Tulip Inn hotel met 120 kamers

Realisatie
juni 2013

Architecten
KCAP Architects&Planners
Piekstraat 27
3071 EL Rotterdam

De Bever Architecten
Paradijslaan 72
5601 JM Eindhoven

Studio Linse (interieurarchitecten 
terminal)
AbrahamsCrielaers (interieurarchitecten 
hotel) 
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