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Huidige situatie

Door de projectgrens te volgen wordt de bestaande structuur van
grote bouwblokken doorgezet.

Tussen de drie plint-volumes ontstaat een nieuw stedelijk plein dat
het middelpunt vormt van District E.

De fijnmazigheid van het voetgangersgebied in de binnenstad
wordt doorgezet in District E doordat dezelfde schaal wordt opgepakt
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Door de torens vanuit de plinten op te laten rijzen ontstaat er een nieuw
gebied dat contextueel is, een hoge verblijfskwaliteit heeft.
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Invloed wind op organisatie
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Community Lobby 536.45 m2
Sky Lobby 536.45 m2
Housing 2035.16 m2

Social Housing 8755.55 m2

Housing 18788.45 m2

Sky Bar 537.26 m2

DISTRICT E - PRESENTATIE VO+

Installation/ Storage 799.63 m2

Extended/ Short Stay 2543.95 m2
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Penthouses 1911.5 m2

Penthouses 764.6 m2

Student Housing 2626.82 m2

Installation/ Storage 1183.31 m2
Installation/ Storage 603.52 m2

Hotel 4896.22 m2
Amvest Center 1143.86 m2

Offices 2088.7 m2
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West
Toren

Sky Bar

Event Space 929.58 m2
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550 m2 BVO

DISTRICT E
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KIOSK

Debate Center
Shared Offices 2810.49 m2

Installatie/ Bergingen 1200 m2 BVO

Installatie/ Bergingen

TUE Reading Center 2240.6 m2

Eindhoven 24/7, Brandstore (VVV) 350 m2 BVO
5000 m2 BVO Hotel
STADSLOBBY

NIGHTCLUB
Kelder
kelder

Connector

MEET
SOCIAL
Horeca

ORGANISED
Meet-up
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CONGRES &

Multi style tenant

Debat - en vergadercentrum,
WORKThe Meetup

750 m2 BVO

Amvest Service Center 1100 m2 BVO

Dak

Tinker Space & Ateliers

2400 m2 BVO
3200 m2 BVO

SKYBAR

XPO 1700 m2 BVO

Tinker Space 768.18 m2

Woonlobby

Shared Lobby Horeca 1158.85 m2

150 m2 BVO

Lobby 174.88 m2

Horeca 400 m2 BVO

STAY

Event Space 1322.57 m2

Tinker Space 225.67 m2

Horeca 587.14 m2

Retail 833.97 m2

TRY

Innovation Playground

1150 m2 BVO

StadsLobby/ Horeca
WERKPLEKKEN
ZZP-ers

OVERLEGGEN

STUDEREN

OVERNACHTEN
Hotel

SHORT STAY

Serviced Apartments

TINKER SPACES

West Toren
15407.17m2

Oost Toren
18993.33 m2

Zuid Toren
26402.86 m2

CONCEPT
STORES
EVENT SPACE
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Programma wijzigingen
concept store

woonkamer

Geen hotel in hoogste toren
offices

Brainport 360 in west
City lounge in zuid
Tinkers in oost

360 lounge

short stay

B

A
office hub

sport

C

brainport centrum

lobby

co-existence

restaurant

grand cafe

A

middenhuur + vrije sector (huur)woningen

B

short stay + sociale huurwoningen

C

vrije sector huurwonigen

0+
Parkere
n

Programma
TINKERS

MOBILITY HUB

TECHNIEK

TINKERS
TINKERS

KOFFIE
CORNER
TECHNIEK

WONEN
ENTREE

TINKERS
START
CONCEPT

Vestdijk

360 entree

HORECA

CONCEPT
STORE

CONCEPT
STORE
CONCEPT
STORE

CONCEPT
STORE

KANTOOR

HORECA

CONCEPT
STORE

CITY LOUNGE

FIETS

WONEN
ENTREE

TECHNIEK

HORECA
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Materialenpalet

aluminium gevelbanden bovenbouw

materialenpalet plintlagen

Groenplan

ONTWERPVISIE GROENPLAN

SEIZOENSBELEVING
INCL. WINTERGROEN!

SENSE+:
KLEUREN, GEUR, ...

BIODIVERSITEIT

KLIMAAT:
ZON/SCHADUW-, WATER-,
WIND- EN HITTEBESTENDIG

ONTWERPVISIE GROENPLAN
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dakbedekkingsconstructie: alle lagen volledig met elkaar gekleefd
(dampremmer, isolatie & wortelwerende dakbedekking)

minimale hoogte opstand t.o.v. watervoerend niveau 120 mm

drianagemat 1cm typ. fkd 10 over gehele dak
bescherm- & absorptiedoek, type RMS 900 over gehele dak

tegels, keramiek type 600x600x40mm op verstelbare tegeldragers

HWA doorvoer, vuistregel per 20m1, dimensionering in DO
eventuele noodoverstort in DO

overloopsysteem smalle plantenbakken: perforatie alu
randelement met stuwpijpje, dimensionering in DO

alu randelementen plantenbak, 3-5 mm; gepoedercoat RAL ntb
aanbrengen waterdichte laag binnenkant
EPS plaat 20mm binnenzijde plantenbak t.b.v. isolatie substraatlaag

vloerafscheiding, balusters 1000mm h.o.h: alu profielen gepoedercoat,
RAL n.t.b.; reling uitvoeren als kabelsysteem, integratie met
aanlijnbeveiliging in DO; bevestiging balusters aan randelement
of met voetanker op vloer, uitwerking in DO

intensief daksubstraat 500-530 mm

waterretentiebox 710 x 710 x 85 mm (waterschijf 0-75 mm); effectieve
berging 71,25 liter/m2: afdekken met filter- & capillair doek, type RMS 500

heesters tot 1m (30kg/m2) grassen
en vaste planten (15 kgm/2), zie beplantingslijst

alu randelementen plantenbak, 3-5 mm aanbrengen
met waterdichte laag binnenkant, bevestiging jukken t.b.v. stabiliteit

gevelbekleding met deksloof (bouwkundig, zie gevelontwerp)

bodembedekkers & hangende beplanting (15 kg/m2), zie beplantingslijst

Groenplan
PLANKAARTEN & PROFIELEN
inclusief beplantingsplan

KANTOOR

INSTALLATIERUIMTE

plankaart daktuin, zoom verdieping 3 Westtoren - schaal 1:300

principeprofiel daktuin 1:
standaard plantenbak smal
schaal 1:20

principeprofiel 1 - schaal 1:20: daktuin met plantenbakken langs de randen, minimaal profiel plantvak

KANTOOR

www.powerhouse-company.com

