nieuwe levensfase
Transformatie Strijp-S, gebouw Anton en Gerard

In de imposante Hoge Rug-fabrieken SAN
en SBP op Strijp-S produceerde Philips
ooit uiteenlopende apparaten. Nu zijn de
twee rijksmonumenten – inmiddels omgedoopt tot Gerard en Anton, als eerbetoon aan de mannen die Eindhoven groot
maakten – getransformeerd tot een woonen werkplek. In korte tijd zijn er uitzonderlijke gipssystemen toegepast.

Peter Vorstenbosch
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Gerard en Anton zijn nu een uitzonderlijke woon- en werkplek. (Foto’s: Gyproc, Pieter Vos & Van Vonderen, BDUmedia)

‘Ze zullen weten wie ze voor zich hebben’. Deze
opmerkelijke uitspraak van Anton Philips is het
eerste dat opvalt bij binnenkomst in de entree
van Anton, het voormalige SBP-fabrieksgebouw
van Philips. Anton en Gerard zijn rijksmonumenten die onderdeel uitmaken van een reeks voormalige Philipsfabrieken op Strijp-S in Eindhoven.
Dit gebied transformeert zich van een afgesloten
industriële enclave naar een bruisende nieuwe
wijk in het hart van de stad. De zogenaamde
‘Hoge Rug’, waarvan beide gebouwen deel uitmaakten, vormt de historische ruggengraat van
deze nieuwe wijk.
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De maatwerkbekleding vormt een van de ‘highlights’.

De transformatie van de panden startte in juni
2011, in maart dit jaar werden de panden opgeleverd, waarbij altijd voorop is blijven staan dat
de karakteristieke, industriële uitstraling, zowel
van binnen als van buiten, behouden moest blijven.

Corporatie
Opdrachtgever voor de transformatie was Trudo,
een middelgrote corporatie met een portefeuille
van zo’n 10.000 woningen. Trudo focust zich vrijwel volledig op sociale huur en sociale koop en
onderscheidt zich, zoals ze zelf aangeeft ‘in het
oppakken van taken die andere corporaties laten
liggen’. Commercieel vastgoed heeft Trudo nauwelijks. Ook hun bezit op Strijp-S kent nauwelijks
commerciële functies, enkele ‘publiektrekkers’
daargelaten. Het industrieel erfgoed dat hier hun
eigendom is, voldoet aan de 80/20-regel (wonen/
niet-wonen) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en ook bij de
voorgenomen nieuwbouw zal dat het geval zijn.
Het commercieel vastgoed beperkt zich tot de
‘plint’. De lofts (één grote ruimte als woning) bij
Anton en Gerard op Strijp-S worden in de sociale
huur aangeboden. Voor de ontwikkeling van
de overige vierkante meters in portefeuille op
Strijp- S worden beleggers of andere partijen gezocht.

resultaat, want hoewel de gebouwen aan de buitenzijde grotendeels ‘broederlijk’ identiek zijn
gebleven, verschillen ze van binnen wel degelijk.
In gebouw Anton combineerde diederendirrix de
functies wonen, werken en recreëren in een hoge
dichtheid met elkaar. Zo ontstaat er volgens de
architect ‘een nieuw soort stedelijkheid’ in het
gebouw. Door het maken van grote, ellipsvormige
vides waarin trappen de verschillende niveaus
met elkaar verbinden, heeft de architect getracht
een informele sfeer te scheppen waarin bewoners, werknemers en bezoekers elkaar op bijzondere plekken kunnen ontmoeten.
Coenen daarentegen brengt vooral licht en lucht
in gebouw Gerard door als het ware ‘happen’ uit
het gebouw te nemen. De architect heeft aan de
noordzijde over de volledige hoogte van de loftlagen vides geïntroduceerd. Daardoor dringt daglicht vanaf het dak door tot in de gangen die
toegang geven tot de lofts. Aan de zuidgevel
brengen patio’s en vides een open verbinding
met buiten tot stand.

Functies
De begane grond van beide gebouwen heeft een
uitnodigende entree gekregen. Hier komen de
functies die publiek trekken en levendigheid met
zich meebrengen. Hier zijn ook kantoor- en commerciële ruimten gecreëerd en bevinden zich
opmerkelijke (cultuur & design-)winkelconcepten
en horeca. Beide gebouwen zijn op de begane
grond ook doorbroken, waardoor de Torenallee,
de brede, groene boulevard in Strijp-S, een uitnodigende verbinding krijgt met het levendige bin-

nengebied rondom het voormalige ketelhuis en
de machinekamer. Op het dak van de beide panden komt ten slotte ten behoeve van de gezamenlijke loftbewoners nog een terras met heuse
tuin.
Op de overige verdiepingen zijn woon- en werklofts gecreëerd, ruimten van 50 of 80 m² of een
veelvoud daarvan, met een hoogte van maar
liefst 4,5 m. Douche, toilet en kookeiland zijn ondergebracht in een verplaatsbare ‘Qbi’-box, zodat
de lofts volledig vrij indeelbaar zijn en telkens
weer van functie (wonen of werken of een combinatie daarvan) kunnen veranderen. Uitzondering is een aantal lofts op de hoeken van gebouw
Anton, waar het sanitair zich in de monumentale
schachten bevindt. Een warmte- en koudeopslaginstallatie met vloerverwarming en -koeling zorgt
voor een aangenaam binnenklimaat. De lofts zijn
onafgewerkt opgeleverd, de afwerking was aan
de huurders.

Binnenafbouw
In februari 2012 is van Vonderen Interior Contractors in opdracht van hoofdaannemer Stam + De
Koning Bouw begonnen met de binnenafbouw
van de gebouwen. Als eerste was Gerard aan de
beurt. Daar zijn alle lofts, gangen, patio’s en vides
opgebouwd met gipssystemen, waarbij rekening
moest worden gehouden met details als branddeuren die in nissen zijn verwerkt. “Het project is
in veel opzichten uitzonderlijk”, vertelt Pieter
Vos, projectleider bij Van Vonderen. “Zo waren
bijvoorbeeld de eisen met betrekking tot brandwerendheid, geluidsisolatie en functionaliteit

Architecten
Twee gerenommeerde architectenbureaus zijn bij
het project betrokken. Bureau diederendirrix
maakte – met als uitgangspunt de realisatie van
lofts – het ontwerp voor Anton, Jo Coenen architecten voor Gerard. Met een heel verschillend
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De onderzijde van de luifelconstructie is bekleed met Glasroc F 6 mm-platen met een H1-classificatie.
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Door de maatvoering van het gebouw en de indeling van de lofts werd veel maatwerk gevraagd.

zeer hoog, omdat het om woningscheidende
wanden ging. We hebben dat gerealiseerd door
onder meer de monumentale gevels aan de
noordzijde – die hun industriële uitstraling volledig moesten behouden – aan de binnenzijde te
voorzien van gedilateerde, geïsoleerde voorzetwanden, die als ‘doos-in-doos’ volledig losstaan
van de gevel. De woningscheidende wanden zijn
bovendien aan de bovenzijde nog ontkoppeld
van de constructie met behulp van het Ivi-Metalsysteem (van Nevima, red.).”

Specifieke oplossingen
“In aanloop naar de projectuitvoering werd door
Saint-Gobain Gyproc Nederland een compleet
detailboek met oplossingen uitgewerkt”, vult Bas
van Kempen, commercieel adviseur bij Gyproc,
aan. “We hadden daarnaast ook regelmatig overleg tijdens het traject, maar veel maatwerkoplossingen werden door Van Vonderen in overleg met
Gyproc op de werkvloer ontwikkeld.”
Vos lacht: “Bij dit soort monumentale panden is
niets 100 procent recht. Hier bleek de gevel bijvoorbeeld een beetje bol te staan. Door de maatvoering van het gebouw en de indeling van de
lofts kwam bovendien een aantal zaken naar voren dat om specifieke oplossingen vroeg, bijvoorbeeld met betrekking tot de brandwerendheid.”
De woningscheidende wanden zijn ook relatief
hoog en sluiten waar mogelijk aan op de aanwezige kinderbinten en moerbalken die in het zicht
zijn én blijven. “Maar dat lukte niet overal en

18

De wanden zijn bekleed met gelijmd mdf Firax.

altijd, waardoor ter plaatse een oplossing werd
gezocht.” Vos wijst ter illustratie op de opening
boven de moerbalk, waar met behulp van een
“mini-metalstudconstructie”, zoals hij zelf het
noemt, wordt voorkomen dat geluid uit de gangen in de lofts doordringt.
De wanden zijn aan de gangzijde nog bekleed
met gelijmd mdf Firax. “Niet vanwege de brandvertragende eigenschappen daarvan, want de
gipswanden waren dusdanig van opbouw dat
aan de brandwerendheidseis van 60 minuten
ruim kon worden voldaan, maar puur vanwege
de geringere rookontwikkeling van deze plaat”,
aldus Vos.
De projectleider vervolgt: “Ik moet Trudo nageven dat ze – om geluidslekken te voorkomen – de
wanden altijd volledig hebben gerespecteerd.
Nergens is sprake van doorvoeringen, de elektraleidingen zijn overal opgebouwd. Ze hebben zelfs
in de loft-huurovereenkomst op laten nemen dat
er geen enkele spijker of schroef mag worden
gebruikt. Als oplossing stelden we voor om achteraf schilderijlijsten te monteren, zodat de bewoners wel iets konden ophangen. Dat werd
uiteindelijk 5 km aan lijsten...”

Trappartij
De maatwerkbekleding van de grote en indrukwekkende, ovale trappartij in Anton vormde voor
de projectleider van Van Vonderen een van de
‘highlights’ van het project. “De onderzijde en
zijkanten van de trappen zijn geheel bekleed. De

De onderzijde en zijkanten van de trappen zijn bekleed.
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radius is groot en geen enkele radius is echt rond,
wat het voor ons soms lastig maakte om mee te
werken. Niet alleen met het gebogen gips, maar
ook met de metalen eindstrips aan de onderzijde
bij de vloer. Daar kwam mijn oude metaalbewerkingservaring nog goed van pas.”
Vos wijst nog op de driehoekige stalen afwerkingstrip die zorgt voor een mooie, aansluitende
overgang op het punt waar de radius van het
ovaal overgaat in de gang. “Dat is nu typisch zo’n
detailoplossing waar soms achteloos aan voorbij
wordt gegaan. Maar het is wel een detail waar
we goed over hebben nagedacht en eerst als testopstelling in de productie hebben opgebouwd,
zodat we later niet in de problemen zouden komen.”

Luifel
De grote gebogen luifel aan de buitenzijde bij de
entree van gebouw Anton vormt een andere en
inmiddels veelbesproken ‘highlight’ bij dit project. Op 21 m hoogte heeft Van Vonderen hier de
onderzijde van de luifelconstructie bekleed met
Glasroc F 6 mm-platen met een H1-classificatie,
die beter bestand zijn tegen vocht en buitensituaties. “De gebogen gedeelten zijn opgebouwd
met twee keer 6 mm Glasroc F, de vlakken bestaan uit 12,5 mm Rigidur H-platen”, vertelt Vos.
“Alle onderdelen zijn door ons vooraf getest op
een ophanging op 21 m hoogte, windgebied
drie.”
Van Vonderen is trots op het mooie resultaat.

Mooi samenspel van gipswanden en de in het zicht blijvende kinderbinten en moerbalken.

Zeker toen de jury van de onlangs gehouden Gyproc Trophy dit project nomineerde voor haar
Innovatieprijs. En als klap op de vuurpijl de collega-afbouwbedrijven hun algehele waardering
voor dit project uitspraken met de Gyproc Professionals Keuze-award.

Samenwerking

Detaildoorsnede van de wandopbouw.
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Vos prijst de goede samenwerking, betrokkenheid en waardering van de opdrachtgever tijdens
en na afloop van het traject. “Dat begon al bij de
budgettering, want hoewel voorafgaande aan de
renovatie niet alle detailoplossingen bekend waren, werd er al wel rekening mee gehouden in het
budget. En als aansluitend tijdens het traject snel
een besluit moest worden genomen over de gekozen of te kiezen oplossing, werd dat ook snel
besloten, waardoor het hele traject voorspoedig
verliep, zonder vertraging.” Op die manier slaagde Van Vonderen er in om nagenoeg al het werk
binnen de gestelde negen maanden af te ronden.
Gemiddeld werkte de afbouwer er met een kleine
vijftig mensen, op piekmomenten zelfs met zeventig. Er zijn hier dan ook alleen al een slordige
180.000 m2 gipsplaten verwerkt. Vos glimlacht:
“75 trailers in totaal – zes per week – werden
aangevoerd door één opening in het gebouw. Dit
is los van de andere materialen, waarvan de pro-

ducenten soms moeite hadden ons tempo bij te
benen.”
De transformatie van de panden startte in juni
van het jaar 2011. In maart van 2013 werden ze
compleet opgeleverd. Alle 276 lofts zijn inmiddels verhuurd. Anton en Gerard zijn hiermee een
nieuwe ‘levensfase‘ ingegaan. De gebouwen
hebben een geweldige uitstraling gekregen of
beter gezegd: behouden. Want het karakteristieke, industriële uiterlijk is onaangetast overeind
gebleven. Van binnen en van buiten… ‘Ze zullen
weten wie ze voor zich hebben’… dat is zeker!

Bouwpartners
Project: Strijp-S, gebouw Anton en
Gerard, Eindhoven
Opdrachtgever: Stichting Trudo, Eindhoven
Architect: Bureau diederendirrix (SBP),
Eindhoven en Jo Coenen architecten
(SAN), Maastricht
Hoofdaannemer: Stam + De Koning Bouw,
Eindhoven
Montagebedrijf: Van Vonderen Interior
Contractors, Bergeijk
Leverancier gipssystemen: Saint-Gobain
Gyproc Nederland, Vianen
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