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Het gebouw TQ maakt onderdeel uit van Strijp T in Eindhoven. 
Na de ontwikkeling van het inmiddels bekende Strijp S en 
Strijp R is dit het volgende voormalige Philips-terrein dat 
volledig getransformeerd gaat worden. Strijp T wordt een 
unieke campus voor de high-tech maakindustrie; “make, create 
and innovate” is het motto. Philips haalde er al grote successen 
met spin-offs zoals NXP en ASML, nu ziet men Strijp-T 
graag als de bakermat van de Brainport regio.  De ambitie 
is hoog. Alleen voor hight-tech bedrijven en onderzoeks- of 
onderwijsinstellingen in die doelgroep is ruimte op de campus. 
De gemeente heeft West 8, ook verantwoordelijk voor het 
stedenbouwkundig plan van Strijp S, aangesteld om een 

masterplan te ontwerpen en de kwaliteit te bewaken. Wij zijn 
verantwoordelijk voor het ontwerp van de transformatie van 
de gebouwen TQ 5 en 6 naar multifunctionele bedrijfs- of 
onderwijsruimte. Gebouw TQ 5 is met 35 meter het hoogste 
gebouw op Strijp T. Het grenst aan de langgerekte hoge 
gebouwen TQ 3 en 4 en de lagere bedrijfshallen TQ 1,2 en 6. 
Het hele complex is bestemd voor grote en kleine high-tech 
bedrijven of onderwijsruimten, met in de plint ondersteunende 
gemeenschappelijke voorzieningen en op het dak een 
gemeenschappelijk dakterras.

TRANSFORMATIE TQ 5 & 6 STRIJP T, EINDHOVEN

Architect:   Niels Olivier Architect/ Faam-Bo2 Architects
Ontwerpteam:  Niels Olivier, Paul Goltstein, Frantisek Hanf, Robin-Jay King, Ioanna Tsouka
Opdrachtgever:   GEVA Vastgoed
Oppervlakte:  13.000 m2 gestapelde multifunctionele bedrijfs- en onderwijsruimte (TQ5)
   2200 m2 multifunctionele bedrijfshal (TQ6)
Bouwtijd:   februari 2018 - mei 2019
Fotografie:   Arne Olivier Fotografie/ Niels Olivier Architect
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1. Originele situatie

2. Het volledig strippen van het gebouw 

legt de waardevolle betonconstructie 

bloot

3. TQ’s nieuwe entrees aan de 

hoofdlanen

4. Aluminium banden accentueren het 

bestaande raster

5. Loggias en boardroom op 

strategische plekken

6. De nieuwe situatie
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Transformatie
Waar Strijp S voornamelijk voor de tweede Wereldoorlog tot 
stand is gekomen, is Strijp T pas na de Tweede Wereldoorlog 
opgericht. Het oorspronkelijke ontwerp van gebouw TQ is 
van begin jaren ’60, gemaakt door het Ingenieursbureau van 
Philips dat later opging in o.a. DHV. Ondanks de functionele 
insteek, heeft het Ingenieursbureau in de loop der jaren 
een herkenbare architectuur ontwikkeld die met name in 
Eindhoven een cultuurhistorische waarde begint te krijgen. De 
gebouwen kenmerken zich door mooi en degelijk metselwerk, 
vaak een geleding met betonnen kaders, en modernistische, 
witte, stalen puien.  Zo ook gebouw TQ 1 t/m 6. 
Op TQ 5 na was het gebouw nog in een goede staat. Daarom 
is ervoor gekozen de herkenbare betonnen rasters van het 
gebouw te behouden en alleen de puien te vernieuwen. Op 
strategische plaatsen is, mede inspelend op het plan van 
West 8, het raster opengewerkt om een (onder-)doorgang te 
creëren. 
Wat direct opviel aan het gebouw, dat in het verleden louter 
werd gebruikt voor de industriële productie van Philips, was 

de ingetogen entree die verscholen lag in de oksel van het 
gebouw.  Vooraan in het ontwerpproces zijn we daarom op 
zoek gegaan naar strategische plaatsen om nieuwe entrees te 
maken; een entree aan de door West 8 bedachte hoofdlaan, 
en een entree in het noordelijke trappenhuis (een markante, 
gemetselde toren en het hoogste punt van Strijp T). Voor 
de entree aan de hoofdlaan is de gevel op de begane grond 
weggebroken en 8 meter teruggelegd waardoor er een 6 
meter hoge onderdoorgang ontstaat direct aan de laan. Hier 
bevindt zich nu een dubbele entree.
Op de kop van de gemetselde toren aan de andere kant 
van het gebouw voegen we een grote luifel toe die de 
kenmerkende lijnen van de toren oppakt. Er ontstaat een 
trapeziumvormig, voor-de-hand-liggend geheel waarvan men 
het idee krijgt dat het altijd zo geweest is. Door de drie-
dubbele entree is het gebouw veel toegankelijker geworden 
wat beter past bij de ambitie; TQ wordt het kloppende hart 
van de creatieve maakindustrie. Daarnaast zorgen de entrees 
aan weerszijden van het gebouw voor meer interne flexibiliteit.
  

De gevel van TQ 5 wordt geheel vervangen aangezien 
de originele betonnen gevelbanden in zeer slechte staat 
verkeerden. Er is voor gekozen om een lichte aluminium 
gevelconstructie terug te plaatsen die refereert aan de 
typerende architectuur van Philips en het karakteristieke 
raster van vloeren en gevelkolommen blootlegt. Slanke 
verticale banden en terugliggende bredere horizontale 
banden geven het gebouw een nieuwe herkenbare geleding. 
Het gebouw is met die toevoeging uiteraard ook geïsoleerd 
conform de huidige eisen. De nieuwe glazen puien gaan van 
plafond tot vloer, waardoor het daglicht tot diep op de brede 
bedrijfsvloeren reikt.

Een andere markante toevoeging aan het gebouw zijn de 
2-verdiepingshoge loggia’s. Enerzijds versterken deze loggia’s 
het raster doordat de verticale banden voor de loggia’s langs 
lopen, anderzijds verbinden de loggia’s de verdiepingen met 
elkaar. Er ontstaan diagonale doorzichten in het gebouw 
tussen de verschillende bedrijven. De loggia’s zijn tevens 
gedeelde tuinen die zich moeten gaan manifesteren als 

groene kamers. Ze zijn nagenoeg de enige onderbreking in de 
4-meter hoge vrije vloeren. De plafonds van de loggia’s, evenals 
alle onderdoorgangen en het plafond van de luifel, worden 
uitgevoerd in geolied hout. De diepe bruinrode kleur van het 
hout straalt een zekere warmte uit binnen het rationele raster.

De dakverdieping van het gebouw is op te vatten als één 
groot dakterras met daarop een groot paviljoen. Het paviljoen 
krijgt een volledige glazen gevel waarop een wederom met 
hout bekleed dak lijkt te zweven. De originele betonnen 
dakrand van het gebouw is weggehaald en vervangen door 
een glazen balustrade zodat er van binnenuit volledig zicht is 
over Eindhoven. Er wordt naar gestreefd hier een publieke 
of gemeenschappelijke functie te huisvesten. Liefst een 
ontmoetingsplek voor heel Strijp T.
De kers op de taart is de boardroom bovenin de toren. 
Voorheen was dit een technische ruimte, maar door het 
openbreken van de gevel en het aanpassen van de constructie 
ontstaat er één grote ruimte met een prachtig uitzicht over de 
stad.
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1. Kantoorvloer 4de verdieping met twee van de drie loggias

2. De nieuwe hoofdentree met de meubels 

3. De loggia op laag 3 met uitzicht over tq 1 t/m 4 en de binnentuin

4. De hal van TQ 6 onder constructie

5. De trap naar de boardroom (ontwerp voor trap van Kragt) 

6. De entree aan de noordkant met de nieuwe luifel en tourniqet deur.
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afdekkap:
aluminium d = 3 mm. 
oppervlakte behandeling
geanodiseerd heel lichtbrons

aluminium d = 3 mm. 
heel lichtbrons

aluminium d = 3 mm. 
heel lichtbrons
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hardglazen balustrade
gemonteerd op
hulpstaalconstructie
aluminium U-profiel handrailing
geanodiseerd heel licht brons

buitenjaloezie zonwering

aluminium raamkozijn systeem
slimline 38 Cubic

aluminium raamkozijn systeem
slimline 38 Cubic

structuurlak RAL 7022

gemoffeld RAL 7022

alu zetwerk d = 3 mm 
oppervlaktebehandeling
geanodiseerd heel lichtbrons

vliesgevel concept wall 50
structuurlak RAL 7022
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in kleur van kozijn

hardglazen balustrade
aluminium U-profiel handrailing
geanodiseerd heel licht brons

afdekkap:
aluminium d = 3 mm. of
geanodiseerd  heel lichtbrons

buitenjaloezie zonwering
lamelbreedte 80 mm. zonder kraal

aluminium raamkozijn systeem
gemoffeld RAL 7022
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in kleur van kozijn

aluminium d = 3 mm. 
heel lichtbrons
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Gevel fragment

Gevel fragment

Bakstenen toren contrasterend met het aluminium frame
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BEGANE GROND
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Datum Definitief

Opdrachtgever

Werknr.

1:

Bo.2
File

Fase

c
1575-E 100 - 11

Herbestemmen gebouw TQ 
Strijp T te Eindhoven
bouwdeel TQ 5 en 6

Bouwondern. Goevaers & Znn.
Postbus 36
5680 AA Best

Definitief Ontwerp
1575
1575/tek../fase/

2017

Plattegrond 
Begane grond
nieuwe situatie

100
Datum Controle

17-11-2017 BT
A 17-12-2017 NO
B
C

1575E100ve
rg

un
ni

ng

LET OP:
De opgegeven maatvoering is bepaald op basis van
bestaande tekeningen en een globale inmeting van
het pand. De exacte maatvoering dient door de
uitvoerende partij in het werk bepaald te worden.

TQ5 TQ6

POSTBUS 36 - 5680 AA BEST
EINDHOVENSEWEG-ZUID 69
T. 0499-390025

GOEVAERS & ZNN. bouwonderneming B.V.

4400+

3000+ vl.

brandscheiding 60 minuten WBDBO

60 60 minuten brandwerend
zelfsluitende deur

60 zelfsluitende deur, 60 minuten brandwerend
30 zelfsluitende deur, 30 minuten rookwerend

30 30 minuten rookwerend

$ van binnen uit zonder losse voorwerpen te openen

brandslanghaspelkast (20/30 m.) 

R    E    N    V    O    O    I

30 minuten rookwerend (30 min. WRD)

TQ-A-0.1
ruimtenummer

Brandveiligheid 

gemoffeld in kleur n.t.b.

aanduiding voor vluchtrichting rechtdoor

aanduiding voor richtingsverandering van de

aanduiding voor richtingsverandering van de

of naar beneden

vluchtweg (naar links)

vluchtweg (naar rechts)

sleutelbuis

brandmeldcentrale (inbouw)

noodverlichting conform bouwbesluit

alle nooduitgangdeuren via buitenzijde te
openen m.b.v sluitel uit sleutelbuis

brandscheiding 30 minuten WBDBO

A: algemeen 

RM rookmelder (aansluiten op elektranet)
RD rookdetector (aansluiten op elektranet)

Algemeen

Symbolen / arcering

MATEN IN HET WERK TE CONTROLEREN.
niet meten van tekening

Noodverlichting: Het gehele gebouw v.v. noodverlichting volgens nadere 
omschrijving, lichtsterkte gemeten op de vloer min. 1 lux, 
gedurende 60 minuten e.e.a. conform NEN-EN 1838

Rookmelders: Volgens NEN 2555
Vluchtwegindicatie: Decentraal werkende noodverlichtingsarmaturen

v.v. transparante plaat kleur groen met in wit de
pictogrammen geheel conform NEN 3011 en de
NEN-EN-ISO 7010

Nooduitgangen: De deuren welke zijn aangemerkt als nooduitgang hebben
een minimale vrije doorgang van 850 mm en zullen
van binnenuit te openen zijn zonder gebruikmaking van
losse voorwerpen. Aan de buitenzijde van een nooddeur
of nooduitgang worden stickers aangebracht met
bijbehorende opschrift volgens NEN 3011.

Slanghaspels: Aanbrengen conform NEN-EN 671-1, o.v.v. slangdiameter
en slanglengte, minimale waterievering kantoor 24 l/min.,
magazijn 42 l/min.; wanneer wandslanghaspels worden
ondergebracht in kasten e.e.a. conform NEN-EN 671-1 en
voorzien van een markering conform NEN 3011

Brandloopdeuren: De brandloopdeuren brandwerend/rookwerend volgens
tekening uitvoerne volgens NEN-EN 1634 tenzij anders
aangegeven, deur zelfsluitend uitvoeren

Doorvoeringen: Doorvoeringen door compartimenteringswanden en
verdiepingsscheidende vloeren dienen een brandwerendheid
te bezitten minimaal gelijk aan de aan het betreffende
bouwdeel te eisen brandwerendheid.

Rook- en brand: Dienen te voldoen aan bijlage 2 "Praktijkrichtlijn rook- en
scheidingen brandscheidingen" uit het boek "Een brandveilig gebouw

bouwen" van de Nederlandse Brandweer Federatie.

Brandveiligheidsvoorschriften

Bouwfysische gegevens: Zie rapport bouwbesluit
er opp. berekeningen

Constructie: Volgens tekeningen en berekeningen constructeur

Hoofddraagconstructie: Weerstand tegen bezwijken:  conform opgave constructeur

Telecommunicatie: Volgens opgave installateur

Hang- en sluitwerk: Van buitenaf bereikbare geveldelen inbraakwerendheids
klasse 2 vlgns. NEN 5096.

Uitwendige constructie: Geen onafsluitbare openingen in uitwendige
scheidingsconstructie breder dan 10 mm.

Gevelelementen: Gevelelementen in volgens NEN 5087 bereikbare geveldelen,
uitvoeren in weerstandsklasse 2 volgens NEN 5096.
Veiligheidsbeslag SKG ** (vzv kerntrekbeveiliging)

Peilmaat: Is afgewerkte vloer

Vrije doorgang deuren: Minimaal 0,85 x 2,3 m1

Vloerranden en trappen: Voorzien van balustraden
Bovenkant balustrade minimaal 1.000 mm+ vl.
Openingen in balustraden < 0,1 m1
Geen opstapmogelijkheden tussen 200 en 700 mm.+ vl.

Meterkasten en: Volgens NEN 2768
mantelbuizen

Mechanische- en: Volgens berekeningen en tekeningen installateur
natuurlijke ventilatie

Gasinstallatie en CV: Volgens NEN 1078 en NPR 3378

Elektra: Volgens NEN 1010

Waterleiding: Volgens NEN 1006

Riolering: Gescheiden systeem, alle binnenleidingen in PVC/PE,
aanleg conform NEN 2672, NEN 7016, NEN-EN 12056
en NTR 3216, onder vrij verval  naar openbaar riool.
Hemelwater van het dak en op het terrein afvoeren
naar bestaande sloot, overmaat aansluiten op riool.

Hemelwaterafvoer: PLUVIA systeem, conform opgave installateur
verloop en positie standleidingen zie tekening
installateur

Overstortsysteem: Volgens tekeningen en berekeningen constructeur
aanleg conform NEN 3215, NEN 3216 en
Eurocode NEN-EN 1990

Bliksembeveiliging: Volgens NEN 1014 & NEN-EN 12200

Beglazing: Veiligheidsbeglazing conform NEN 3569

Overige voorschriften

b.k. afgewerkte vloer

o.k. plafond ten opzichte van vloerpeil
(indien een afgewerkt plafond aanwezig is)

Kalkzandsteen, dikte als aangegeven op tekening
Metselwerk, dikte als aangegeven op tekening

Toegang tot gebouw

Brievenbus
Deurbel

voorzien van ingebouwde handmelder

BMC

120 zelfsluitende deur, 120 minuten brandwerend

120 120 minuten rookwerend

brandscheiding 120 minuten WBDBO

paneel inbraakalarm (inbouw)
IBP

brandmeldpaneel (inbouw)
BMP

m 20mm mm30 ?

T1: trappenhuis 1
T2: trappenhuis 2
A: algemeen 
TQ5: bouwdeel TQ5
TQ6: bouwdeel TQ6
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00000

Datum Definitief

Opdrachtgever

Werknr.

1:

Bo.2
File

Fase

c
1575-E 130 - 10

Herbestemmen gebouw TQ 
Strijp T te Eindhoven
bouwdeel TQ 5 en 6

Bouwondern. Goevaers & Znn.
Postbus 36
5680 AA Best

Definitief Ontwerp
1575

2017

Plattegrond 
derde verdieping
nieuwe situatie

100
Datum Controle

17-11-2017 BT
A
B
C

1575E130ve
rg

un
ni

ng

LET OP:
De opgegeven maatvoering is bepaald op basis van
bestaande tekeningen en een globale inmeting van
het pand. De exacte maatvoering dient door de
uitvoerende partij in het werk bepaald te worden.

TQ5 TQ6

POSTBUS 36 - 5680 AA BEST
EINDHOVENSEWEG-ZUID 69
T. 0499-390025

GOEVAERS & ZNN. bouwonderneming B.V.

4400+

3000+ vl.

brandscheiding 60 minuten WBDBO

60 60 minuten brandwerend
zelfsluitende deur

60 zelfsluitende deur, 60 minuten brandwerend
30 zelfsluitende deur, 30 minuten rookwerend

30 30 minuten rookwerend

$ van binnen uit zonder losse voorwerpen te openen

brandslanghaspelkast (20/30 m.) 

R    E    N    V    O    O    I

30 minuten rookwerend (30 min. WRD)

TQ-A-0.1
ruimtenummer

Brandveiligheid 

gemoffeld in kleur n.t.b.

aanduiding voor vluchtrichting rechtdoor

aanduiding voor richtingsverandering van de

aanduiding voor richtingsverandering van de

of naar beneden

vluchtweg (naar links)

vluchtweg (naar rechts)

sleutelbuis

brandmeldcentrale (inbouw)

noodverlichting conform bouwbesluit

alle nooduitgangdeuren via buitenzijde te
openen m.b.v sluitel uit sleutelbuis

brandscheiding 30 minuten WBDBO

A: algemeen 

RM rookmelder (aansluiten op elektranet)
RD rookdetector (aansluiten op elektranet)

Algemeen

Symbolen / arcering

MATEN IN HET WERK TE CONTROLEREN.
niet meten van tekening

Noodverlichting: Het gehele gebouw v.v. noodverlichting volgens nadere 
omschrijving, lichtsterkte gemeten op de vloer min. 1 lux, 
gedurende 60 minuten e.e.a. conform NEN-EN 1838

Rookmelders: Volgens NEN 2555
Vluchtwegindicatie: Decentraal werkende noodverlichtingsarmaturen

v.v. transparante plaat kleur groen met in wit de
pictogrammen geheel conform NEN 3011 en de
NEN-EN-ISO 7010

Nooduitgangen: De deuren welke zijn aangemerkt als nooduitgang hebben
een minimale vrije doorgang van 850 mm en zullen
van binnenuit te openen zijn zonder gebruikmaking van
losse voorwerpen. Aan de buitenzijde van een nooddeur
of nooduitgang worden stickers aangebracht met
bijbehorende opschrift volgens NEN 3011.

Slanghaspels: Aanbrengen conform NEN-EN 671-1, o.v.v. slangdiameter
en slanglengte, minimale waterievering kantoor 24 l/min.,
magazijn 42 l/min.; wanneer wandslanghaspels worden
ondergebracht in kasten e.e.a. conform NEN-EN 671-1 en
voorzien van een markering conform NEN 3011

Brandloopdeuren: De brandloopdeuren brandwerend/rookwerend volgens
tekening uitvoerne volgens NEN-EN 1634 tenzij anders
aangegeven, deur zelfsluitend uitvoeren

Doorvoeringen: Doorvoeringen door compartimenteringswanden en
verdiepingsscheidende vloeren dienen een brandwerendheid
te bezitten minimaal gelijk aan de aan het betreffende
bouwdeel te eisen brandwerendheid.

Rook- en brand: Dienen te voldoen aan bijlage 2 "Praktijkrichtlijn rook- en
scheidingen brandscheidingen" uit het boek "Een brandveilig gebouw

bouwen" van de Nederlandse Brandweer Federatie.

Brandveiligheidsvoorschriften

Bouwfysische gegevens: Zie rapport bouwbesluit
er opp. berekeningen

Constructie: Volgens tekeningen en berekeningen constructeur

Hoofddraagconstructie: Weerstand tegen bezwijken:  conform opgave constructeur

Telecommunicatie: Volgens opgave installateur

Hang- en sluitwerk: Van buitenaf bereikbare geveldelen inbraakwerendheids
klasse 2 vlgns. NEN 5096.

Uitwendige constructie: Geen onafsluitbare openingen in uitwendige
scheidingsconstructie breder dan 10 mm.

Gevelelementen: Gevelelementen in volgens NEN 5087 bereikbare geveldelen,
uitvoeren in weerstandsklasse 2 volgens NEN 5096.
Veiligheidsbeslag SKG ** (vzv kerntrekbeveiliging)

Peilmaat: Is afgewerkte vloer

Vrije doorgang deuren: Minimaal 0,85 x 2,3 m1

Vloerranden en trappen: Voorzien van balustraden
Bovenkant balustrade minimaal 1.000 mm+ vl.
Openingen in balustraden < 0,1 m1
Geen opstapmogelijkheden tussen 200 en 700 mm.+ vl.

Meterkasten en: Volgens NEN 2768
mantelbuizen

Mechanische- en: Volgens berekeningen en tekeningen installateur
natuurlijke ventilatie

Gasinstallatie en CV: Volgens NEN 1078 en NPR 3378

Elektra: Volgens NEN 1010

Waterleiding: Volgens NEN 1006

Riolering: Gescheiden systeem, alle binnenleidingen in PVC/PE,
aanleg conform NEN 2672, NEN 7016, NEN-EN 12056
en NTR 3216, onder vrij verval  naar openbaar riool.
Hemelwater van het dak en op het terrein afvoeren
naar bestaande sloot, overmaat aansluiten op riool.

Hemelwaterafvoer: PLUVIA systeem, conform opgave installateur
verloop en positie standleidingen zie tekening
installateur

Overstortsysteem: Volgens tekeningen en berekeningen constructeur
aanleg conform NEN 3215, NEN 3216 en
Eurocode NEN-EN 1990

Bliksembeveiliging: Volgens NEN 1014 & NEN-EN 12200

Beglazing: Veiligheidsbeglazing conform NEN 3569

Overige voorschriften

b.k. afgewerkte vloer

o.k. plafond ten opzichte van vloerpeil
(indien een afgewerkt plafond aanwezig is)

Kalkzandsteen, dikte als aangegeven op tekening
Metselwerk, dikte als aangegeven op tekening

Toegang tot gebouw

Brievenbus
Deurbel

voorzien van ingebouwde handmelder

BMC

120 zelfsluitende deur, 120 minuten brandwerend

120 120 minuten rookwerend

brandscheiding 120 minuten WBDBO

paneel inbraakalarm (inbouw)
IBP

brandmeldpaneel (inbouw)
BMP

m 20mm mm30 ?

T1: trappenhuis 1
T2: trappenhuis 2
A: algemeen 
TQ5: bouwdeel TQ5
TQ6: bouwdeel TQ6
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Datum Definitief

Opdrachtgever

Werknr.

1:

Bo.2
File

Fase

c
1575-E 160 - 10

Herbestemmen gebouw TQ 
Strijp T te Eindhoven
bouwdeel TQ 5 en 6

Bouwondern. Goevaers & Znn.
Postbus 36
5680 AA Best

Definitief Ontwerp
1575

2017

Plattegrond 
zesde verdieping
nieuwe situatie
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Datum Controle
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A
B
C
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LET OP:
De opgegeven maatvoering is bepaald op basis van
bestaande tekeningen en een globale inmeting van
het pand. De exacte maatvoering dient door de
uitvoerende partij in het werk bepaald te worden.

TQ5 TQ6

POSTBUS 36 - 5680 AA BEST
EINDHOVENSEWEG-ZUID 69
T. 0499-390025

GOEVAERS & ZNN. bouwonderneming B.V.

4400+

3000+ vl.

brandscheiding 60 minuten WBDBO

60 60 minuten brandwerend
zelfsluitende deur

60 zelfsluitende deur, 60 minuten brandwerend
30 zelfsluitende deur, 30 minuten rookwerend

30 30 minuten rookwerend

$ van binnen uit zonder losse voorwerpen te openen

brandslanghaspelkast (20/30 m.) 

R    E    N    V    O    O    I

30 minuten rookwerend (30 min. WRD)

TQ-A-0.1
ruimtenummer

Brandveiligheid 

gemoffeld in kleur n.t.b.

aanduiding voor vluchtrichting rechtdoor

aanduiding voor richtingsverandering van de

aanduiding voor richtingsverandering van de

of naar beneden

vluchtweg (naar links)

vluchtweg (naar rechts)

sleutelbuis

brandmeldcentrale (inbouw)

noodverlichting conform bouwbesluit

alle nooduitgangdeuren via buitenzijde te
openen m.b.v sluitel uit sleutelbuis

brandscheiding 30 minuten WBDBO

A: algemeen 

RM rookmelder (aansluiten op elektranet)
RD rookdetector (aansluiten op elektranet)

Algemeen

Symbolen / arcering

MATEN IN HET WERK TE CONTROLEREN.
niet meten van tekening

Noodverlichting: Het gehele gebouw v.v. noodverlichting volgens nadere 
omschrijving, lichtsterkte gemeten op de vloer min. 1 lux, 
gedurende 60 minuten e.e.a. conform NEN-EN 1838

Rookmelders: Volgens NEN 2555
Vluchtwegindicatie: Decentraal werkende noodverlichtingsarmaturen

v.v. transparante plaat kleur groen met in wit de
pictogrammen geheel conform NEN 3011 en de
NEN-EN-ISO 7010

Nooduitgangen: De deuren welke zijn aangemerkt als nooduitgang hebben
een minimale vrije doorgang van 850 mm en zullen
van binnenuit te openen zijn zonder gebruikmaking van
losse voorwerpen. Aan de buitenzijde van een nooddeur
of nooduitgang worden stickers aangebracht met
bijbehorende opschrift volgens NEN 3011.

Slanghaspels: Aanbrengen conform NEN-EN 671-1, o.v.v. slangdiameter
en slanglengte, minimale waterievering kantoor 24 l/min.,
magazijn 42 l/min.; wanneer wandslanghaspels worden
ondergebracht in kasten e.e.a. conform NEN-EN 671-1 en
voorzien van een markering conform NEN 3011

Brandloopdeuren: De brandloopdeuren brandwerend/rookwerend volgens
tekening uitvoerne volgens NEN-EN 1634 tenzij anders
aangegeven, deur zelfsluitend uitvoeren

Doorvoeringen: Doorvoeringen door compartimenteringswanden en
verdiepingsscheidende vloeren dienen een brandwerendheid
te bezitten minimaal gelijk aan de aan het betreffende
bouwdeel te eisen brandwerendheid.

Rook- en brand: Dienen te voldoen aan bijlage 2 "Praktijkrichtlijn rook- en
scheidingen brandscheidingen" uit het boek "Een brandveilig gebouw

bouwen" van de Nederlandse Brandweer Federatie.

Brandveiligheidsvoorschriften

Bouwfysische gegevens: Zie rapport bouwbesluit
er opp. berekeningen

Constructie: Volgens tekeningen en berekeningen constructeur

Hoofddraagconstructie: Weerstand tegen bezwijken:  conform opgave constructeur

Telecommunicatie: Volgens opgave installateur

Hang- en sluitwerk: Van buitenaf bereikbare geveldelen inbraakwerendheids
klasse 2 vlgns. NEN 5096.

Uitwendige constructie: Geen onafsluitbare openingen in uitwendige
scheidingsconstructie breder dan 10 mm.

Gevelelementen: Gevelelementen in volgens NEN 5087 bereikbare geveldelen,
uitvoeren in weerstandsklasse 2 volgens NEN 5096.
Veiligheidsbeslag SKG ** (vzv kerntrekbeveiliging)

Peilmaat: Is afgewerkte vloer

Vrije doorgang deuren: Minimaal 0,85 x 2,3 m1

Vloerranden en trappen: Voorzien van balustraden
Bovenkant balustrade minimaal 1.000 mm+ vl.
Openingen in balustraden < 0,1 m1
Geen opstapmogelijkheden tussen 200 en 700 mm.+ vl.

Meterkasten en: Volgens NEN 2768
mantelbuizen

Mechanische- en: Volgens berekeningen en tekeningen installateur
natuurlijke ventilatie

Gasinstallatie en CV: Volgens NEN 1078 en NPR 3378

Elektra: Volgens NEN 1010

Waterleiding: Volgens NEN 1006

Riolering: Gescheiden systeem, alle binnenleidingen in PVC/PE,
aanleg conform NEN 2672, NEN 7016, NEN-EN 12056
en NTR 3216, onder vrij verval  naar openbaar riool.
Hemelwater van het dak en op het terrein afvoeren
naar bestaande sloot, overmaat aansluiten op riool.

Hemelwaterafvoer: PLUVIA systeem, conform opgave installateur
verloop en positie standleidingen zie tekening
installateur

Overstortsysteem: Volgens tekeningen en berekeningen constructeur
aanleg conform NEN 3215, NEN 3216 en
Eurocode NEN-EN 1990

Bliksembeveiliging: Volgens NEN 1014 & NEN-EN 12200

Beglazing: Veiligheidsbeglazing conform NEN 3569

Overige voorschriften

b.k. afgewerkte vloer

o.k. plafond ten opzichte van vloerpeil
(indien een afgewerkt plafond aanwezig is)

Kalkzandsteen, dikte als aangegeven op tekening
Metselwerk, dikte als aangegeven op tekening

Toegang tot gebouw

Brievenbus
Deurbel

voorzien van ingebouwde handmelder

BMC

120 zelfsluitende deur, 120 minuten brandwerend

120 120 minuten rookwerend

brandscheiding 120 minuten WBDBO

paneel inbraakalarm (inbouw)
IBP

brandmeldpaneel (inbouw)
BMP

m 20mm mm30 ?

T1: trappenhuis 1
T2: trappenhuis 2
A: algemeen 
TQ5: bouwdeel TQ5
TQ6: bouwdeel TQ6

Bo
Postbus 10308
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Datum Definitief

Opdrachtgever
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Fase

c
1575-E 301 - 10

Herbestemmen gebouw TQ 
Strijp T te Eindhoven
bouwdeel TQ 5 en 6

Bouwondern. Goevaers & Znn.
Postbus 36
5680 AA Best

Definitief Ontwerp
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Doorsnede TQ5-C
Doorsnede TQ6-B
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LET OP:
De opgegeven maatvoering is bepaald op basis van
bestaande tekeningen en een globale inmeting van
het pand. De exacte maatvoering dient door de
uitvoerende partij in het werk bepaald te worden.

TQ5 TQ6

TQ6-BTQ6-B

TQ5-CTQ5-C

POSTBUS 36 - 5680 AA BEST
EINDHOVENSEWEG-ZUID 69
T. 0499-390025

GOEVAERS & ZNN. bouwonderneming B.V.




