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Strijp-S wordt het creatieve en culturele hart van
Eindhoven. Een gebied van 27 hectare dat gekenmerkt wordt door een hoogstedelijke ambiance
en levendigheid, op elk moment van de dag. De
Driehoek is het hart van Strijp-S en vormt in die
zin het bruisende centrumgebied met een mix aan
functies zoals wonen, werken, retail, horeca en
cultuur. Strijp-S moet vooral anders worden, juist
op het gebied van retail en horeca. Geen kopie
van de binnenstad van Eindhoven (en eigenlijk
elke andere grote stad in Nederland), met de
bekende winkelketens en franchiseformules.
In de Driehoek willen we vooral kleinschalige vernieuwende concepten en uitdagende combinaties
de ruimte geven. Creatieve, verrassende zaakjes,
boetiekjes, coming soon stores, galerieën en
unieke brandstores. Het gebied moet uitnodigen,
inspireren, verleiden en blijven verrassen met
concepten die aansluiten bij het DNA van Strijp-S:
cultuur, design en creativiteit.
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Een uniekE plek om te
ondernemen!
De verbouwing van de Hoge Rug gebouwen
ANTON & GERARD is in volle gang. Deze voormalige Apparatenfabrieken worden getransformeerd tot een inspirerende en boeiende plek om
te wonen, werken en verblijven. De begane grond
van de gebouwen wachten op vernieuwende
publiektrekkers. Functies die 7 dagen per week
zorgen voor een toestroom van mensen. Deze
ruimten lenen zich bij uitstek voor culturele initiatieven als een musea, galerie of expositieruimte.
Maar ook voor bijzondere vormen van retail. Op
de eerste verdieping grond is bovendien ruimte
voor bijzondere ateliers of kantoren. Iets voor u?
In GERARD en ANTON kunt u aan de slag!

2 opties voor de
begane grond…

Impressies van de retail broedplaats in ANTON

Een deel van gebouw ANTON (circa 500 tot 1000
m2 afhankelijk van de interesse) zal tijdelijk worden ingezet als retailbroedplaats. Eén grote open
ruimte waarin verschillende units worden geïntegreerd in een shop-in-shop-formule. Geen vaste
muren maar flexibele afscheidingen en daarmee
een concept dat ondernemers de ruimte geeft om,
tegen een laagdrempelige huur, al vanaf 10 m2 te
starten en in te spelen op de ontwikkeling van de
ruimtebehoefte. Deze huurders zullen na 2 jaar
de overstap maken naar de Kashba, tegenover
gebouw ANTON op de plek waar nu nog de skatehal van Area51 staat. De bebouwing zal zodanig
gegroepeerd worden dat een verrassend labyrint
ontstaat met steegjes en hofjes. Een gebied dat
uitnodigt tot ronddwalen en ontdekken met op de
begane grond ruimte voor kleinschalige unieke
retailconcepten en andere publieksfuncties.
Gebouw Gerard en het overige deel van gebouw
Anton zal voor het resterende deel op traditionele
wijze worden verkaveld in zelfstandige units. Afzonderlijke afgescheiden ruimten met een zelfstandige entree aan de Torenallee en/of Leidingstraat.
Over het algemeen grotere units vanaf 300m2,
maar er kunnen ook enkele kleinere zelfstandige
units gerealiseerd worden vanaf 100 m2.
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Ligging en bereikbaarheid Strijp-S

Imposant in de Hoge Rug
Ter oriëntatie; GERARD en ANTON zijn de eerste
twee witte gebouwen van de Hoge Rug, vanaf de
Beukenlaan gezien. Twee imposante rijksmonumenten, in het verleden gebouwd als assemblagefabrieken.
Hier werden decennia lang radio’s geproduceerd.
Later werden de gebouwen vooral gebruikt voor
assemblage, opslag en kantoor.

Beukenlaan
Spoor

Klokgebouw

Philitelaan

Afrit naar Strijp-S

Beeld uit het verleden van de gebouwen
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Nieuwe namen
GERARD en ANTON
Bij een nieuwe bestemming horen ook nieuwe
namen. De witte monumentale panden werden
destijds door Philips weinig herkenbaar aangeduid
als SBP en SAN, deze namen spreken ook niet
echt tot de verbeelding. Als hommage aan de
mannen die Philips en Eindhoven groot hebben
gemaakt, hebben we gekozen voor de toekomstige namen ANTON en GERARD.

Toekomstig exterieur gebouw ANTON

Een nieuw leven
voor GERARD en ANTON
ANTON en GERARD gaan een nieuwe levensfase
in. Trudo gaat de gebouwen transformeren tot een
zeer bijzondere plek om te bezoeken en te verblijven,
te werken en te wonen. In beide panden creëren
we ‘een stad in een gebouw’. Een boeiende
omgeving waarin bewoners, werkers en gasten
zich bewegen, elkaar ontmoeten en inspireren.
Er zijn ingrijpende maatregelen nodig om de
metamorfose tot stand te brengen. Eén ding blijft
echter onaangetast overeind: de karakteristieke
industriële uitstraling, van binnen en van buiten.

Spraakmakende
ontwerpen

Toekomstig exterieur gebouw GERARD

Op basis van de uitgangspunten van Trudo zijn
twee gerenommeerde architectenbureaus met de
gebouwen aan de slag gegaan. Bureau DiederenDirrix maakte het ontwerp voor ANTON,
Coenen Sättele Architecten tekende voor GERARD.
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Beide gebouwen worden op de begane grond
doorbroken, waardoor de Torenallee een verbinding krijgt met het levendige binnengebied rondom
het Ketelhuis en de Machinekamer. De doorgangen
worden voorzien van een bijzondere geluidinstallatie,
waarmee een interactieve ‘soundscape’ voor bezoekers, bewoners en passanten wordt gecreëerd.
Verder worden de gevels op de begane grond
zo transparant mogelijk gemaakt. Zo ontstaan
aantrekkelijke etalages, met uitstraling aan beide
zijden van de gebouwen.
Op de begane grond en mogelijk op een gedeelte
van de eerste verdieping van de twee gebouwen
komen functies die veel publiek trekken en zo een
bruisende levendigheid met zich meebrengen.

Doorbraak gebouw GERARD

Doorbraak gebouw ANTON
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Op de verdiepingen worden lofts gecreëerd. Op
het dak komt een daktuin met een riant uitzicht
over de stad. Een unieke buitenruimte waar u als
huurder van GERARD en ANTON vrijelijk gebruik
van kunt maken. Een heerlijke plek om te lunchen
bijvoorbeeld.

Interieur lofts GERARD en ANTON

De toekomstige tuinen op de daken van GERARD en ANTON, exclusief voor de huurders van de gebouwen.
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De gebouwen liggen aan de Torenallee, de centrale
groene as op Strijp-S, waar in de nabije toekomst
honderden platanen worden geplant. Een gebied
om te wandelen en te flaneren, te doorkruisen en
te ontdekken. Het wordt een levendige ontmoetingsruimte met een veelheid aan interessante winkels
en voorzieningen.

De Torenallee

Ligging GERARD aan de Torenallee

Ligging ANTON aan de Torenallee
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Aan de noordkant grenzen de gebouwen GERARD
en ANTON aan de markante Leidingstraat.
Dit industriële artefact blijft behouden, als blikvanger
en richtingwijzer binnen het bruisende centrum
van het gebied: de Driehoek.
De leidingstraat wordt een plek om te flaneren en
om te verblijven. De bestaande constructie wordt
zoveel mogelijk gehandhaafd en aangekleed
met stedelijk groen, toevoegingen op bijzondere
knooppunten en ’s avonds attractieve verlichting.
De Nederlandse landschapsarchitect Piet Oudolf
(bekend van ondermeer the High Line in New
York) heeft het ontwerp voor de Leidingstraat
gemaakt.

De leidingstraat
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Riant de ruimte!
Door de doorbraken wordt de begane grond van
zowel GERARD als ANTON in tweeën gesplitst.
GERARD wordt daardoor verdeeld in twee ruimten
van ongeveer 1.100 m² vvo (verhuurbaar vloeroppervlak). ANTON in een ruimte van ongeveer 450
m² vvo en een van 1.700 m² vvo. Deze ruimten zijn
volledig vrij indeelbaar, naar uw wens en voorkeur.
(Met inachtneming van de brandweervoorschriften
uiteraard).
De hele begane grond heeft een vrije hoogte van
ongeveer 4,2 meter hoog. De voorbouw van
GERARD is zelfs nog hoger.
De eerste verdieping van beide gebouwen wordt
nog nader ingevuld, mede in overleg met de
toekomstige huurders. De niet ingedeelde ruimte
bedraagt ongeveer 2.000 m² vvo in ANTON en
zo’n 2.100 m² vvo in GERARD. Ook hier is de vrije
hoogte circa 4,2 m.

Doorbraak gebouw ANTON aan de Torenallee
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Afwerkniveau en huur
De ruimten worden casco opgeleverd en ademen
daarmee de industriële sfeer uit die zo kenmerkend is voor Strijp-S en de gebouwen GERARD
en ANTON in het bijzonder. Het installatiewerk
(luchtkanalen, leidingen en elektragoten) blijft
zoveel mogelijk in het zicht. In de bijlage vindt u
een technische omschrijving, inclusief afwerkstaat.
Voor de begane grond van beide gebouwen hanteren we een jaarhuur van € 125,- per m² vvo. Voor
de eerste verdieping € 110,- per m² vvo (prijspeil
januari 2012).
Deze bedragen zijn per jaar en exclusief BTW,
service- en stookkosten. Over investeringen die
buiten het casco vallen, worden in overleg en
op basis van de wensen van de huurder aparte
afspraken gemaakt.

Impressies begane grond GERARD >>>

Impressie 1e verdieping GERARD

Impressies begane grond ANTON >>>

Impressie 1e verdieping ANTON
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ANTON platttegrond begane grond

GERARD platttegrond begane grond

Bijeenkomstfunctie

Bijeenkomstfunctie

Containerruimten

Containerruimten

Toiletten en MIVA

Toiletten en MIVA

Fietsenberging

Fietsenberging

Verkeersruimte

Verkeersruimte

Techniek

Techniek
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ANTON platttegrond verdieping 1

GERARD platttegrond verdieping 1

Bijeenkomstfunctie,

Bijeenkomstfunctie,

Woonfunctie

Woonfunctie

Logiesfunctie

Toiletten en MIVA

Toiletten en MIVA

Bergingen

Bergingen

Verkeersruimte

Verkeersruimte

Techniek

Techniek
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station Beukenlaan

Bereikbaarheid
en parkeren
Klokgebouw

Veemgebouw

NS Station Beukenlaan ligt op loopafstand. De
Phileas bus (Eindhoven CS – Eindhoven Airport)
stopt vrijwel voor de deur, meerdere malen per
uur. Door de Philitelaan en de Torenallee zijn
GERARD en ANTON ook met de fiets en auto
prima bereikbaar.

ANTON

GERARD

bushalte

apparatenfabriek

Natlab

GERARD en ANTON zijn goed te bereiken.
Tegelijk met de verbouw van de panden wordt de
openbare ruimte op Strijp-S verder aangelegd.
Hierdoor zal de bereikbaarheid nog meer verbeteren.

Parkeren op Strijp-S kan in de parkeergarage
naast het Klokgebouw en in verschillende parkeervakken, verspreid over het terrein. Op heel Strijp-S
geldt, op voorschrift van de gemeente, betaald
parkeren. Parkeren kan per uur, maar ook een
abonnement is mogelijk.
In de toekomst zullen er nog andere parkeervoorzieningen op Strijp-S worden gerealiseerd.

SAS-3

Legenda
autoverkeer
fiets- en voetgangersverkeer
alleen voetgangersverkeer
spoorlijn
busbaan
bushalte

P

parkeerplaats

F

fietsenstalling
portiersloge
entree gebouwen
betaalautomaat
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Welke publiekStrekker
heeft u in gedachten?
Zoals gezegd, de begane grond van GERARD en
ANTON is gereserveerd voor publiekstrekkende
functies. Activiteiten die de hele week door zorgen
voor toestroom van mensen uit de regio (en het
liefst daarbuiten), van ’s ochtends vroeg tot ’s
avonds laat. Bij voorkeur activiteiten die een verbinding of aanvulling vormen op de initiatieven die
zich nu al op Strijp-S hebben gevestigd. Design,
techniek, urban sports, kunst en cultuur …
De plint van beide gebouwen is een plek bij uitstek
om een galerie te beginnen. Een winkel met design
meubels. Een speciale boekenwinkel, een brandstore. Of wat dacht u van een winkel met stoere
urban kleding?
Een definitieve indeling van de plattegronden
is nog niet gemaakt. Alle voorstellen zijn nog
bespreekbaar, dus kom maar op met uw creatieve
ondernemersideeën!

Diverse voorbeelden van publiekstrekkers
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Interesse?
Wilt u aan de slag op Strijp-S? Meer weten over
uw mogelijkheden in GERARD en ANTON? Kijk
dan op www.hogerug.com. U kunt natuurlijk ook
mailen naar strijps@trudo.nl of even bellen:
040 235 98 55.
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Apparatenfabriek

GERARD

ANTON

Veemgebouw

Voorjaar 2013 kunt u
al aan de slag!
De verbouw van GERARD en ANTON is in 2011
gestart. Volgens planning wordt GERARD in
januari 2013 opgeleverd, ANTON volgt in april van
dat jaar.
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bijlagen
Technische omschrijving begane grond en
eerste verdieping GERARD en ANTON
Geveltekeningen en doorsneden GERARD en
ANTON
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GERARD en ANTON
Strijp S te Eindhoven
Afwerking begane grond
en 1e verdieping:
Technische omschrijving
Casco Plus
d.d. 4 juni 2012
1. Algemeen
De gebouwen GERARD en ANTON zijn Rijksmonumenten. Veranderingen aan het gebouw zijn derhalve
ook niet zonder toestemming mogelijk. Indelingsmogelijkheden zijn er wel indien er geen veranderingen
aan de monumentale delen plaats vinden.

7. Vloerafwerking

6. Kozijnen, ramen en deuren
GERARD:
Begane grond Noordzijde:
De bestaande borstweringen van de buitengevel
worden verwijderd. In de vergrote gevelopeningen
worden gevelkozijnen van aluminium geplaatst met op
een aantal plaatsen deuren (conform geveltekening).
De puien worden voorzien van HR+ isolatieglas.
Begane grond Zuidzijde:
Onder de schaaldaken worden nieuwe aluminium
puien geplaatst tot aan de onderkant van de schalen.
Deze zijn voorzien van een aantal deuren conform
tekening.

Begane grond:
De commerciële ruimte is standaard voorzien van een
ruwe nieuwe betonvloer met afwerkvloer.
1e verdieping:
De commerciële ruimte is standaard voorzien van de
ruwe originele betonvloer met een afwerkvloer met
een geluidsisolerende onderlaag.

8. Wandafwerking
Commerciële ruimte:
De bestaande betonnen kolommen worden gerepareerd en schoongemaakt. De bestaande monumentale
stuclagen worden niet verwijderd. Dit kan betekenen
dat er betonoppervlakten niet egaal zijn afgewerkt.
Hoofdtrappenhuis:
Combinatie van geschilderd MDF met geschilderd
stucwerk.

2. Rioleringswerken
Er zijn meerdere rioolaansluitpunten voorzien nabij
de kolommen. Van hieruit dient door de gebruiker de
binnenriolering verder aangelegd te worden.
Per commerciële ruimte zijn er aansluitingen opgenomen tbv een pantry.

3. Bestrating / Groenvoorziening /
Terreininventaris
De ruimten om de gebouwen heen behoren niet bij
het perceel van GERARD en ANTON. Deze gebieden
worden door Park Strijp Beheer (PSB) ingevuld en
voorzien van de nodige bestratingen engroenvoorzieningen.
De ruimte onder de onderdoorgang (bij entree) behoren
bij het perceel van GERARD en ANTON. Dezeworden,
in overeenstemming met de omliggende bestrating,
ingevuld.

4. Betonconstructies
De kolommen en de onderzijde van de bestaande monumentale industriële betonvloer blijven (gedeeltelijk)
in het zicht.
Begane grond: De originele vloer wordt verwijderd. De
nieuwe betonvloer is geïsoleerd. De ruimte is voorzien
van een afwerkvloer (met installatievoorzieningen).
1e verdieping: De bestaande afwerklaag van de vloer
wordt verwijderd. De ruimte wordt voorzien van een
zwevende afwerkvloer (met installatievoorzieningen).

1e verdieping Noordzijde:
De bestaande monumentale stalen kozijnen worden
schoongemaakt en opnieuw verduurzaamd. Tevens
worden ze voorzien van dun isolatieglas. Ter plaatse
van de onderdoorgang worden er nieuwe aluminium erkers geplaatst in 5 raamopeningen (conform
tekening).
1e verdieping Zuidzijde:
De bestaande kozijnen worden verwijderd en vervangen door nieuwe aluminium kozijnen.
ANTON:
Begane grond Noordzijde:
De borstweringen worden behouden. In de gevelopeningen worden gevelkozijnen van aluminium
geplaatst. Op een aantal plaatsen komen deuren
(conform geveltekening). De puien worden voorzien
van HR+ isolatieglas.
Begane grond Zuidzijde:
Onder de nieuwe luifel worden nieuwe aluminium
puien geplaatst van maaiveld tot plafond. Deze zijn
voorzien van een aantal deuren conform tekening.
1e verdieping Noordzijde:
De bestaande monumentale stalen kozijnen worden
schoongemaakt en opnieuw verduurzaamd. Tevens
worden ze voorzien van isolatieglas.

5. Gevels en binnenwanden
De buitengevels worden schoongemaakt en daar
waar nodig is worden beschadigingen gerepareerd
en hersteld. Vervolgens worden de gevels voorzien
van een nieuwe coating. De bestaande buitengevel
wordt geïsoleerd door middel van een voorzetwand
die aan de binnenzijde geplaatst wordt.

1e verdieping Zuidzijde:
De bestaande kozijnen worden verwijderd en vervangen door nieuwe aluminium kozijnen. De borstwering
bij deze kozijnen zijn hoog.

Vluchttrappenhuizen in hoekresalieten:
Het bestaande stucwerk is geschilderd in een grijze
kleur.

9. Plafondafwerking
Commerciële ruimte:
De bestaande betonplafonds worden gerepareerd en
schoongemaakt. Dit kan betekenen dat er betonoppervlakten niet egaal zijn afgewerkt.
Hoofdtrappenhuis:
Grijze coating
Vluchttrappenhuizen in hoekresalieten:
Het bestaande stucwerk is geschilderd in een grijze
kleur.

10. Keukenvoorzieningen:
Per unit zijn er aansluitpunten tbv een pantry inclusief
close-in-boiler.

11. Ventilatievoorzieningen:
Voor de basisventilatie conform bouwbesluit zijn twee
operationele luchtbehandelingkasten per bouw laag
opgesteld in de tussenverdieping van de hoekresalieten. In elke hoekresaliet 1 stuks. De luchtbehandelingkasten zijn ten behoeve van een gebalanceerde
ventilatie uitgevoerd met
warmteterugwinning en hebben een capaciteit van
2500 m3/h per luchtbehandelingkast.
Voor het ventileren van de commerciële ruimte wordt
gebruik gemaakt van luchtbehandeling-kasten per
verdieping die minimaal de ruimtes 2-voudig ventileren
(gebaseerd op ruimte-inhoud bij nominale hoogte van

2,7 mtr.ofwel 1,3 dm3/s/m2) aan lucht ingeblazen en
afgezogen. (gebalanceerd ventilatie systeem).
De luchtbehandelingkasten worden opgesteld aan de
kopse kanten van het gebouw in een aparte ruimte en
zijn voorzien van LTV-batterijen voor verwarming en
koeling om te kunnen functioneren op het laagtemperatuurtraject. Verder zijn de luchtbehandelingskasten
voorzien van warmteterugwinning door middel van
kruisstroomwisselaar.
De lucht wordt via de gevel hoekkristallieten aangezogen en op het dakniveau uitgeblazen. Vanaf de
luchtbehandelingkast wordt de lucht via een hoofdkanaal naar de ruimtes gebracht om per ruimte via
kanaalroosters in te kunnen blazen. De lucht wordt
voorgeregeld, wat inhoud dat de lucht zomer en winter
met dezelfde temperatuur bij de commerciële ruimten
komt.( nominaal 18 graden).
Het aansluiten van vervuilende installaties op het
gebalanceerde systeem is niet toegestaan en dienen
een eigen afvoer installatie te krijgen.
Er is een afvoerkanalenstelsel voor de toiletruimtes
wat is aangesloten op het afvoerkanaal van de
luchtbehandelingkast.

12. Ventilatiekanalen en leidingen
van derden
Indien er meerdere huurders op één verdieping aanwezig zijn zullen alle partijen in redelijkheid en billijkheid accepteren dat er leidingen en kanalen van
derden door de gehuurde ruimte kunnen gaan. Indien
de leidingen en / of ventilatiekanalen afgeschermd c.q.
afgetimmerd moeten worden zijn de kosten daarvan
voor rekening van degene die de leiding aanbrengt.

13. Verwarmingsinstallatie
Algemeen:
De warmteopwekking vindt plaats door middel van
WKO-installatie (Warmte Koude Opslag). De energie
hiervoor wordt uit de bodem onttrokken en opgeslagen.
Deze installatie zal via een warmtepomp warmte
opwekken tot een temperatuur van maximaal 50°C en
zal functioneren als een zgn. LTV-verwarming (Laag
Temperatuur verwarming). Hierbij wordt uitgegaan van
een bi-valent systeem met extra warmteopwekking
in de vorm van stadverwarming als ondersteunende
verwarmingsbron.( Hoog Temperatuur verwarming
HTV). De installatie hiervoor wordt opgesteld in een
technische ruimte op de begane grond en eerste
verdieping.
Verdiepingen:
De begane grond en eerste verdieping worden voor-
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zien van vloerverwarming. Op de eerste verdieping
aan de zuidzijde zijn er eventueel aanvullende Lage
Temperatuur-verwarmingsradiatoren aan de gevel
noodzakelijk om de koude val aan de gevel op te
vangen. Aan de noordzijde van de eerste verdieping
zijn er aanvullende Hoge Temperatuur-verwarmingsradiatoren opgenomen ten behoeve van de koudeval
van de kozijnen.
Voor de gehele commerciële ruimte geldt dat de
ventilatielucht primair wordt verwarmd in de luchtbehandelingskast en bijdraagt aan de opwarming.
De verschillende temperatuur trajecten voor verwarming zijn:
LTV : 50/40 °C
HTV : 70/50 °C
Waarbij het HTV-traject (Hoog Temperatuur Verwarming)
echter ook al lager is als wat in het verleden onder hoog
temperatuurtraject werd verstaan (90/70 °C).

14. Koeling
De commerciële ruimte worden gekoeld door middel van vloerkoeling en de inblaaslucht, waarbij de
basiskoeling plaatsvindt, via de vloerkoeling. De
koudeopwekking vindt plaats door middel van het
WKOsysteem, waarbij de opgeslagen koude energie
in de zomer aan de bodem zal worden onttrokken en
wordt gebruikt voor de ruimtekoeling van de vloerkoeling en de koelbatterijen in de luchtbehandelingkasten.
De regeling van de vloerkoeling geschiedt per zone
en kan door iedere gebruiker zelf worden ingesteld.
(Separate koeling met enkele graden daling). De
inblaastemperatuur van de ventilatielucht wordt centraal geregeld. Het gekoeld water wordt per gebruiker
apart bemeterd en doorberekend. De koude (als ook
de warmte) word via flow meters bemeterd welke
verrekend worden.
De verschillende temperatuur trajecten voor koeling
zijn:
Hoog temperatuur koeling aanvoer 12 °C
Hoog temperatuur koeling retour 21 °C
Optie:
Voor extra koelcapaciteit kan optioneel gekozen worden voor plafond-ventilator convectoren. Deze wordt
aangesloten op de verwarmings- en koelleidingen in
de ruimte en hebben een verwarmings en koel batterij.
Hiermee kan de extra koelcapaciteit gecreëerd worden
indien de behoefte er is. Deze ventilator convectoren
zijn regelbaar door de gebruiker.

15. Waterinstallatie
Vanaf de watermeter wordt een koudwaternet
legionellavrij aangelegd door het gehele gebouw.
In principe zal de koudwaterleiding zoveel mogelijk

worden gelegd in de schachten en gangen om opwarming te voorkomen. Het koud water wordt in de
meterkast apart bemeterd en via het waterleverend
bedrijf verrekend.
De installatie zal worden voorzien van een zelfregelende drukverhoging in verband met de hoogte van
het gebouw, waardoor de druk overal gelijk zal zijn.
Tapwater op begane grond en eerste verdieping gaat
niet via de drukverhoging. Warm water zal opgewekt
worden door een close-in boiler in een pantry.

worden verlichtingsarmaturen voorzien, welke centraal of decentraal geschakeld worden. De werkkasten
en technische ruimten worden voorzien van opbouw
TL-verlichting.
In de trappenhuizen, gangen en hallen worden de
benodigde toegepaste transparante noodverlichting
voorzien met de benodigde pictogrammen. Daarnaast
wordt er in de commerciële ruimten de benodigde
noodverlichting aangebracht in een decentrale uitvoering conform de geldende wet- en regelgeving.

16. Elektrische installatie
Verdeelinrichting:
Voor de algemene voorzieningen wordt er in de laagspanningsruimte een hoofdverdeler voorzien met
voldoende velden. In de techniekruimten worden
per verdieping 2 stuks gesloten kunststof verdelers
geplaatst voor de algemene technische voorzieningen
(klimaatinstallaties e.d.).
Elke gebruiker krijgt een eigen gesloten plaatstaal verdeler met voldoende groepen ( installatie automaten)
voor de gemiddelde behoefte. Via de kWh-meters in
de centraal opgestelde meterkasten op de begane
grond, vindt de bemetering plaats, en zal door het
energieleverend bedrijf per gebruiker de verbruikte
energie verrekend worden.

Wandcontactdozen:
Per commerciële ruimte zijn er naar gemiddelde behoefte 230V wandcontactdozen aangebracht tegen
de wanden en in vloerdozen. Op de 1e verdieping
zijn daarnaast aanvullend nog wandgoten voorzien
met daarin 230V wandcontactdozen opgenomen. In
elke commerciële ruimte zijn er wandcontactdozen
voorzien voor specifieke en algemene keukenapparatuur. Op de begane grond en de 1e verdieping zijn er

Kanalisatie (kabelladders/-goten en wandgoten)
In de schachten worden kabelladders voorzien van
voldoende breedte, met scheidingsschotten, voor de
sterkstroom en zwakstroom/databekabeling van de
algemene voorzieningen.
In de “gangzones” worden kabelgoten voorzien van
voldoende breedte met scheidingsschotten voor het
voeden van de algemene installaties.
Begane Grond: Per commerciële ruimte wordt kabelgoot voorzien ten behoeve van het hoofdtracé.
Eerste verdieping: Per commerciële ruimte wordt
kabelgoot ten behoeve van het hoofdtracé voorzien
en er worden voldoende aftakkingen voorzien waar
verlichtingsarmaturen aan gemonteerd kunnen worden.
Tegen de scheidingswanden worden plaatstalen
wandgoten geplaatst welke voorzien worden van
230V wandcontactdozen.

17. Transport

Verlichting:
Er zijn in de basis geen verlichtingsarmaturen opgenomen, wel zijn er aan het plafond aansluitpunten
opgenomen voor aan te brengen verlichting. Deze
aansluitpunten zijn uitgevoerd als een wandcontactdoos en afgemonteerd op de kabelgoot of tegen het
plafond. Deze aansluitpunten zijn
schakelbaar, door middel van meerdere schakelaars,
welke opgenomen zijn in de basisvoorzieningen. In
de algemene ruimten, zoals gangzones en toiletten,

naast de wandcontactdozen voor gebruikersapparatuur diverse wandcontactdozen aangebracht voor
het voeden van klimaatinstallaties. De posities van
de wandcontactdozen zijn later door de huurder in
overleg (op eigen kosten) aan te passen.

Voor het gebruik van de 1e verdieping wordt gebruik
gemaakt van de hoofdlift en hoofdtrap.
In de hoeken van de gebouwen zijn zogenaamde
gerenoveerde goederenliften aanwezig welke ook
gebruikt kunnen worden door alle huurders van het
gebouw.
Bij verhuur van (een gedeelte van) de BG en 1e
verdieping samen is het mogelijk om de verdiepingen
middels een extra trap in de commerciële ruimte te
kunnen ontsluiten. Dit is voor rekening huurder.

poederblussers geplaatst, afhankelijk van de aard
van het gebruik of toepassing.

19. Communicatie-installatie
In de kabel- en wandgoten (wandgoten alleen op 1e
verdieping) is ruimte gereserveerd om bekabeling
aan te brengen voor het gebruik van data/telefonie.
De invulling hiervan is naar eigen behoefte en kosten
van de gebruiker.
Bij de entree komt een belpaneel met een spreek- en
luisterverbinding en een camera. Per gebruiker is er
in de commerciële ruimte een videofoon (met zwart/
wit scherm) opgenomen om van hieruit de toegang
te openen.

20. Bliksemafleiding
Het gebouw wordt voorzien van een bliksemafleidingsinstallatie.

21. Parkeren
Parkeren is mogelijk op de openbare parkeerplaatsen
binnen Strijp S. Indien gewenste is het mogelijk een
abonnement af te sluiten.

22. Geluidsisolatie
Omdat er in het gebouw ook woningen zijn voorzien
worden er eisen gesteld aan het maximaal toelaatbare
geluidsniveau.

18. Brandveiligheid
De commerciële ruimte is voorzien van een ontruimingsinstallatie (met handbrandmelders en slow
whoops) die voldoet aan de vigerende regelgeving
uitgaande van een niet ingerichte verdieping. Na indeling zal de nieuw ontstane situatie opnieuw dienen
te worden bekeken.
Het gebouw is per trappenhuis voorzien van een droge
blusleiding die van de voorzijde van het gebouw door
de brandweer bereikbaar is. In het gebouw zullen
brandslanghaspels worden toegepast conform de
eisen die door de brandweer worden gesteld aan de
compartimentering c.q. indeling van de verdieping.
De brandslanghaspels worden legionella vrij aangesloten op het nieuw aan te leggen koudwaternet.
Bij de technische ruimtes worden schuimblussers of
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GERARD geveltekeningen

GERARD doorsnede

Zijgevels

Gevel zijde Torenallee

Gevel zijde Leidingstraat
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ANTON geveltekeningen

ANTON doorsnede

Zijgevels

Gevel zijde Torenallee

Gevel zijde Leidingstraat
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Algemene gegevens

Trudo Bijzondere Projecten

Telefoonnummer: 040 - 23 59 855
Mailadres: strijps@trudo.nl
Kijk voor meer informatie over de gebouwen
op www.hogerug.com
Meer informatie over de woonlofts in GERARD en
ANTON is te vinden onder www.lofthuren.nl
Grafisch ontwerp
Little Mountain: SIM.ONE grafisch ontwerp
Fotografie en artist impressions
Archisign
Boudewijn Bollmann
Buro Lubbers
Coenen Sättele Architecten
DiederenDirrix
Frans van Lieshout
Igor Vermeer
Jos Lammers
Karel Tomei
Martijn Koch
Norbert van Onna
Peter van Kempen
Piet Oudolf
Remie van Oers
Vrencken Hoen Architecten
Disclaimer
De in dit boekje gepresenteerde informatie is met
de grootst mogelijke zorg samengesteld. Niettemin
aanvaarden de samenstellers geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden. Aan de
gepresenteerde informatie (teksten, plattegronden,
gevels, doorsneden, impressies enzovoort) kunnen
geen rechten worden ontleend.
Intellectuele eigendomsrechten
Alle afbeeldingen worden beschermd door het intellectueel eigendomsrecht. Niets van dit boekje mag
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
Trudo worden gekopieerd of verveelvoudigd.
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