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De verbouwing van Atlas maakt deel uit van een grootschalige vernieuwing van 

de voorheen naar binnen gekeerde TU/e-campus tot een open Science Park van 

internationale allure. Vanwege de cultuurhistorische waarde besloot de TU/e het 

voormalige Hoofdgebouw te renoveren. Het gebouw is oorspronkelijk ontworpen door 

architect S.J. van Embden in 1963.. Het voldeed niet aan de huidige kwaliteitseisen en 

moest worden vernieuwd. Atlas is het eerste gerenoveerde onderwijsgebouw in Nederland 

dat de hoogste BREEAM 'Outstanding' duurzaamheidsscore heeft behaald en won mede 

daardoor in 2017 een International BREEAM Award. Atlas staat bovenaan de BREEAM-

ranglijst van duurzaamste onderwijsgebouwen ter wereld. Van alle 20.000 gecertificeerde 

gebouwen en projecten wereldwijd staat Atlas op plek 7.

Atlas, TU Eindhoven  

rode verbinder 

De meest opvallende ruimtelijke ingreep 

wordt gevormd door de centrale rode trap, 

die vanuit de laagbouw, door de betonnen 

tafelconstructie heen, tot bovenin de 

hoogbouw zigzagt. De trap volgt zoveel 

mogelijk bestaande vloeropeningen, 

waardoor de bouwtechnische impact 

beperkt blijft. Alle gedeelde voorzieningen, 

zoals de collegezalen en studieruimtes, 

zijn rond de trap gepositioneerd. De 

schijnbaar simpele ingreep vormt hierdoor 

letterlijk de spil van het gebouw. De trap 

is de verbindende factor tussen de twee 

faculteiten die aan weerszijden van de trap 

zijn ondergebracht, elk in een kop van het 

gebouw. 

 

hi-tech gevel 

Eveneens bijzonder is de nieuwe vliesgevel 

bestaande uit sterk isolerende triple 

glazing met binnenzonwering met een 

hi-tech coating. De gevel is ontworpen 

om de hitte gedurende de dag buiten 

te houden en zorgt voor extra isolatie 's 

nachts. Door het gebruik van de nieuwste 

materialen komt deze "eenvoudige" 

vliesgevel met neergelaten zonwering 

overeen met de thermische waarden 

van een geïsoleerde spouwmuur. 

Bovendien voorziet de gevel het gebouw 

van ‘nachtspoeling’; op zomernachten 

worden de parallelle uitzetramen door het 

gebouwbeheersysteem geopend om het 

gebouw op natuurlijke wijze te ventileren.

De verticale vinnen op de gevelstijlen 

zorgen voor doorvalveiligheid, accentueren 

de interne organisatie met dubbelhoge 

ruimtes, en brengen dynamiek en diepte in 

het gevelbeeld.   

 

living lab 

Om de hoge ambities op het gebied 

van duurzaamheid te realiseren, werkte 

het ontwerpteam nauw samen met 

onderzoekers van het Intelligent Lighting 

Institute van de TU/e, die het gebouw als 

in situ lab gebruiken, onder meer voor 

onderzoek naar het effect van licht op 

seasonal affective disorder. Het gebouw 

heeft een ‘Smart Energysaving Light’ 

systeem, dat het mogelijk maakt om met 

een smartphone voor elke werkplek onder 

meer het licht aan te passen. Mede door 

de inzet van het slimme gebouwsysteem 

voor onderzoek geldt het Atlasgebouw als 

internationaal voorbeeld voor duurzame 

renovatie en innovatie.
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Eerste verdieping

Zevende verdieping

0                           20m
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Langsdoorsnede: centrale rode trap

Langsdoorsnede: nieuw trappenhuis Dwarsdoorsnede: collegezalen in onderbouw 

Oostaanzicht Zuidaanzicht 0            20m
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projectgegevens

locatie 

Den Dolech 2, Eindhoven

programma  

Renovatie van universiteits-

gebouw, inclusief 

ontwerp nieuwe gevel 

en huisvestingsconcept. 

Onderwijsvoorzieningen 

voor twee faculteiten (ID 

en IE&IS) met collegezalen, 

ca. 4000 werkplekken voor 

studenten, studieverenigingen 

en onderzoekslaboratoria. 

Ca. 1000 werkplekken met 

vergaderfaciliteiten voor 

medewerkers (College van 

Bestuur, staff, onderzoek 

en diensten). Restaurant, 

fietsenstalling en 

tentoonstellingsfaciliteiten 

 

bruto vloeroppervlakte  

42.000 m2

opdrachtgever  

Technische Universiteit 

Eindhoven

start ontwerp – opening  

2014–2019

interieur 

Team V Architectuur

landschap  

MTD Landschapsarchitecten

adviseur constructie 

Van Rossum Raadgevende 

Ingenieurs

adviseur e + w installaties 

Valstar Simonis

adviseur bouwfysica 

Peutz

kostendeskundige  

BKS Schagen

adviseur brandveiligheid 

Peutz

aannemer  

Van Wijnen

projectmanagement  

Brink Groep, Team V  

Architectuur

duurzaamheidslabel  

BREEAM Outstanding 

 

awards 

2017 International BREEAM 

Awards - Winner  

Education & Healthcare 

 

fotografie 

Jannes Linders,  

Norbert van Onna, 

Egbert de Boer

team v architectuur 

Jacob Bontiusplaats 9 

1018 LL Amsterdam 

T 020 34 49 500

contact 

Francine van den Berg 

f.v.d.berg@teamv.nl 

info@teamv.nl 


