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DP6 wint tender van de TU/e voor het
Studentensportcomplex
label: Architectuur
DP6 gaat aan de slag met de uitbreiding van het Studentensportcentrum in Eindhoven. Dit 10.000m2 grote
sportcomplex voldoet zowel in kwantitatieve als kwalitatieve zin niet meer aan de huidige eisen van de
universiteit. Met haar ontwerp won DP6 met haar team de door de Technische Universiteit uitgeschreven
tender.
Het Studentensportcentrum van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) werd in 1967 ontworpen door
Rietveld in samenwerking met Van Dillen (architectenbureau Rietveld Van Dillen Van Tricht). Het gebouw als een
paviljoen in het groen aan de rivier de Dommel. Het bestond uit een compositie van rechthoekige volumes met
een elegant, horizontaal georiënteerd lijnenspel. De oorspronkelijke entree bevond zich aan de oostzijde, direct
gelegen aan een zichtlijn die liep vanaf de noordelijke entree van het gebied langs het gebouw naar de rest van
de campus.

Beeld door Bouwkundig Weekblad 1969 (pp. 326-328)
Het Studentensportcentrum is sinds de jaren ‘60 sterk gegroeid. In de afgelopen decennia is het sportgebouw in
vier stappen verder uitgebreid, maar mist een evenwichtige ruimtelijke samenhang. Het is een doolhof van
donkere gangen, zoals de universiteit het omschreef, en ontbeert een passende entree. Het weerspiegelt niet het
uitnodigende karakter van een druk bezocht sportcentrum waar op hoog niveau wordt gepresteerd.
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Winnende visie brengt samenhang, licht en lucht
DP6 won de tender van een nieuwe uitbreiding van het Studentensportcentrum met een visie die weer
samenhang, licht en lucht in het complex brengt, door de kwaliteiten van het oorspronkelijke ontwerp van Rietveld
naar boven te halen.

De basis van het ontwerp is een doorlopende luifel op drie meter hoogte aan de zuidzijde van het complex. Een
horizontale lijn als nieuw verbindend element, die de menselijke schaal rondom het complex verbindt en het
gebouw getrapt aansluit op de mooie landschappelijke omgeving. De luifel zorgt praktisch ook voor beschutting
tegen de zon en voor een intuïtieve begeleiding van bezoekers naar de hoofdentree. De hoofdentree wordt in de
visie verplaatst naar de oostzijde van het complex, net als in het oorspronkelijke plan van Rietveld: welkom en
goed herkenbaar vanaf de campus.
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Patio als ruimtelijk knooppunt
Door het verplaatsen van de entree kan op de plek van de huidige entree een patio gemaakt worden. Hierdoor
komen de oorspronkelijke kantoorgevels van Rietveld tot hun recht en treedt daglicht binnen tot in het hart van het
ruimtelijke knooppunt van het complex. Er ontstaat openheid, doorzicht en ontmoeting onder het bestaande dak.
Het is een vanzelfsprekende plek voor het sportcafé, in het hart van het gebouw met een royaal terras en uitzicht
over de Dommelvallei. Door de luifel en het terras ontstaat nieuwe verblijfsruimte op de campus. Een fijne nieuwe
plek om met medestudenten af te spreken, om te zonnen aan de oevers van de Dommel of om tijdens het
hardlopen even uit te rusten en wat te drinken te bestellen.

Total engineeringteam
Het Total Engineeringsteam bestaat naast DP6 architectuurstudio uit Nelissen ingenieursbureau, Pieters
Bouwtechniek en HI-Plus Advies. Samen met de TU/e werkt het team inmiddels aan het Voorlopig Ontwerp. Het is
overigens niet de eerste keer dat DP6 een gebouw van Gerrit Rietveld uitbreidt. Voor het Rietveld Lyceum in
Doetinchem, één van de laatste gebouwen van de beroemde architect, ontwierp DP6 een terughoudend, half
verdiept volume.
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