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Where 
innovation 
starts

Digitalisering en technologische ontwikkelingen 
veranderen de wereld in een snel tempo. 
Met fundamentele kennis en kwalitatief toegepast 
onderzoek kan de TU/e ten behoeve van de 
mensheid, zinvolle oplossingen ontwerpen voor 
de complexe problemen van vandaag en morgen. 

Zonder mensen is vooruitgang niet mogelijk. 
De TU/e wil een hightech industriële omgeving 
creëren, in het hart van Brainport Eindhoven, 
waar mensen centraal staan en zich vrij voelen 
om ideeën uit te wisselen, initiatieven te 
nemen en om samen te werken. Dit vraagt om 
aanpassingen van de huidige campus.  
En daarover gaat deze brochure.
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Vastgoedstrategie

CAMPUS
2030

   DE VASTGOEDSTRATEGIE 2030 MAAKT DEEL UIT  
VAN DE TOEKOMSTPLANNEN VOOR DE TU/e OP DE 
GEBIEDEN ONDERWIJS, ONDERZOEK EN VALORISATIE:  
DE TU/eXPEDITION 2030 › 

80
NATIONALITEITEN

150
LIVING
LABS
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https://intranet.tue.nl/universiteit/strategie/tuexpedition-2030/
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De verwachting is dat er in 2030 maar liefst 14.500 studenten 
zullen zijn. Tegelijkertijd veranderen de manieren van leren 
en studeren en zijn er ontwikkelingen op het gebied van 
digitalisering en onderzoek. Tot slot spelen financiën een 
rol. Alles bij elkaar vraagt dit om een andere kijk op omgaan 
met de gebouwen die we hebben. De Dienst Huisvesting 
van de TU/e heeft de afgelopen jaren hard gewerkt aan de 
Vastgoedstrategie 2030. Zo hebben – en houden – studenten, 
medewerkers en andere gebruikers van de TU/e ook in de 
toekomst alle ruimte voor onderzoek en onderwijs. 

De TU/e 
groeit
snel
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2,9 m2
 

ONDERWIJSRUIMTE
PER STUDENT

14.500
STUDENTEN

IN 2030



8  |  CAMPUS 2030

N

De TU/e in 
2018

Compacte Campus
Primaire TU/e-gebouwen

LEGENDA
Overige gebouwen
Niet van de TU/e, of toekomst  
moet nog bepaald worden
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283.000  
M2 CAMPUS11.295

STUDENTEN

3.800
MEDEWERKERS
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 ANNO 2018 IS ER 
NAAST ONDERWIJS- EN 
KANTOORPLEKKEN IN 
COLLEGEZALEN EN KANTOREN, 
BEHOEFTE AAN INDIVIDUELE 
STUDIEPLEKKEN EN RUIMTES 
VOOR GROEPSWERK EN 
SAMENWERKEN. OOK 
FUNGEREN ANDERE RUIMTES 
ALS ZELFSTUDIEPLEK EN 
OVERLEGPLEK. 

10  |  CAMPUS 2030
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De TU/e  
in 2018

STUDENTEN

11.295 
studenten

2,8 m²
onderwijsruimte 
per student

MEDEWERKERS

3.800
medewerkers

1.300
afstudeerders
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De TU/e naar 
2030

N
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Schil 1 (Compacte Campus): 
De primaire TU/e-gebouwen 
voor onderwijs, onderzoek en 
aanverwant kantoorgebruik. 
Deze panden zullen blijven 
bestaan. Voor de gebouwen in 
schil 1 zijn er 3 renovatieniveaus 
bepaald: minimaal, functioneel 
en uitgebreid. Afhankelijk van 
de staat van het gebouw en het 
gewenste resultaat na renovatie,  
wordt het niveau bepaald.

Schil 2: De secundaire TU/e 
gebouwen buiten de Compacte 
Campus. 

Schil 3: Niet TU/e-gebouwen in 
gebruik door derden, waar de 
toekomst nog van moet worden 
bepaald.
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De TU/e heeft een groot 
aantal gebouwen in bezit 
die verschillen in leeftijd en 
functionaliteit. De Compacte 
Campus bestaat uit gebouwen 
en combinaties van gebouwen 
uit de periode 1995-2002. Als je 
kijkt naar locatie, functionaliteit 
en eigenaarschap, kun je die 
gebouwen verdelen in drie 
“schillen” (zie hieronder).  
De plannen voor het vastgoed 
in 2030 hangen af van de staat 
van de gebouwen, de trends en 
de wensen voor de toekomst.

290.000  
M2 CAMPUS

14.500
STUDENTEN

4.000
MEDEWERKERS
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  DE VASTGOEDSTRATEGIE 
BEOORDEELT NOOIT ALLEEN 
OP KOSTEN PER M2, MAAR 
ALTIJD OOK OP DOELEN OP 
TU/e NIVEAU, TOEGEVOEGDE 
WAARDE VOOR ONDERWIJS EN 
ONDERZOEK EN HET AANTAL 
GEBRUIKERS DAT ERMEE 
GEFACILITEERD WORDT.  

14  |  CAMPUS 2030
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De TU/e  
naar 2030

STUDENTEN

14.500 
studenten

2,9 m²
onderwijsruimte 
per student

MEDEWERKERS

4.000
medewerkers

1.800
afstudeerders
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VIERKANTEMETERVERLOOP

Bruto vloeroppervlak (BO)
Het totaal aantal vierkante meters BO daalt. Door groei en andere ontwikkelingen zijn in 
de Vastgoedstrategie 2030 Laplace en Impuls aan de toekomstige gebouwenvoorraad 
toegevoegd, evenals de plint van Luna.

ONDERWIJS KANTOOR

2018

31.900 m2

aanbod

2018

1.300
afstudeerders

49.300 m2

aanbod

2030

1.800
afstudeerders

47.400 m2 
(o.a. omdat kantoor  

wordt omgezet naar onderwijs)

aanbod

2030

42.700 m2

aanbod
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Nuttig vloeroppervlak (NO)
Dit gaat om de bruikbare vierkante meters direct gericht 
op de doelstelling en het gebruik van het gebouw 
(exclusief installatieruimten, verkeersruimten en 
constructie-elementen). Bij de NO’s is een onderscheid 
gemaakt naar functie: onderwijs, kantoor, onderzoek,  
valorisatie, community, ontmoeting, en derden.

De 5 belangrijkste trends:

Het aantal m2 Onderwijs laat in 2018  
(31.900 m2) een daling zien ten opzichte van 2014 
(37.000 m2) en stijgt in 2019 weer naar het niveau 
van 2014. 

Het aantal m2 Kantoor daalt fors (van ca. 65.000 m2 
in 2014 naar 49.300 m2 in 2018 en vervolgens naar 
47.400 ten gunste van onderwijs).

Het aantal m2 Onderzoek blijft vrijwel gelijk  
(ca. 32.000 m2).

Het aantal m2 voor Valorisatie blijft  
vooralsnog gelijk.

Het aantal m2 Community stijgt van 9.000 m2  
naar 13.000 m2, met name door toevoeging  
van Luna.

1

2

3

4

5
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Ontwikkelingen

  DE TU/e SCOORT GOED, ZOWEL BINNEN 
DE NEDERLANDSE RANKINGS VAN 
UNIVERSITEITEN, ALS INTERNATIONAAL. 
HET AANTAL STUDENTEN – EN DAARMEE 
HET AANTAL MEDEWERKERS – GROEIT 
NOG STEEDS. 

18  |  CAMPUS 2030

Als je kijkt naar de ontwikkelingen van universiteiten, is er een aantal 
duidelijke trends. Die hebben invloed op hoe gebouwen worden gebruikt. 
Voor de TU/e staat er één ding voorop en dat is excellentie. De extra 
inkomsten die de TU/e krijgt door het groeiende aantal studenten zullen 
dan ook in eerste instantie worden ingezet voor academisch personeel. 
Aanpassing van de gebouwen moet dan ook gerealiseerd worden met 
gelijkblijvende budgetten.
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Groei TU/e

Digitalisering

Internationalisering en globalisering

Steeds sneller veranderende context

Samenwerking

Verschuiving in financiering

Veranderende leer- en werkomgevingen

Duurzaamheid op de TU/e



De juiste    
match
De gebouwen van de TU/e moeten zó zijn ingericht dat de campus  
een aantrekkelijke hotspot wordt met state-of-the-art offline en online 
faciliteiten voor studenten, onderzoekers, ondernemers, investeerders 
en hightech bedrijven. Een plek waar iedereen zich thuis voelt, 
ongeacht culturele of religieuze achtergrond en waar mensen het beste 
uit zichzelf en anderen kunnen halen. De omgeving nodigt uit tot het 
doen van onderzoek, maar is ook zo ingericht dat het er prettig leven, 
werken en recreëren is. De TU/e is een plaats waar je in de wereld 
van morgen stapt, deelneemt aan de ontwikkeling van vernieuwende 
technologieën en toepassingen die oplossingen leveren voor de grote 
maatschappelijke vraagstukken. Innovatie en duurzaamheid zijn 
speerpunten. Om dit alles te kunnen bewerkstelligen, is het nodig de 
juiste match te maken tussen mensen, capaciteit, kwaliteit en kosten. 

20  |  CAMPUS 2030
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Hoeveel gebouwen 
en m2 zijn er  
straks nodig?

Bij de TU/e staan mensen 
centraal. Zonder mensen is 
vooruitgang niet mogelijk.

Waaraan moeten de gebouwen 
voldoen om ruimte te geven aan 
modern onderwijs en onderzoek? 
Welk onderhoud is er nodig?

Hoeveel geld is er nodig 
om de TU/e Campus 
toekomstbestendig  
te maken?

CAPACITEIT

KWALITEIT

KOSTEN

De juiste    
match

MENSEN
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Vastgoedmodel
Om een match te maken tussen de vraag, het aanbod en de financiële 
mogelijkheden van de TU/e, is het financieel model hernieuwd,  
het Vastgoedmodel. Hiermee zijn diverse scenario’s doorgerekend.  
Het Vastgoedmodel laat zien wat het afzonderlijke effect van verbouw- 
en renovatieprojecten op de financiële ratio’s is én geeft financieel 
inzicht in de hele vastgoedportefeuille tot 2030. 

Campus 2030

Strategie per gebouw

Schoonmaak Eigenaarslasten OpbrengstenEnergieOnderhoudInvesteringen

Meerjarenbegroting TU/e

Meerjarenbegroting vastgoed Ratio’s op hoofdlijnen

Strategie TU/e
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› › ›

Projecten- 
planning
2018-2030 
De projectenplanning geeft inzicht in de projectvolgorde, cashflow 
en de behoefte aan tijdelijke huisvesting. De projectvolgorde is 
bepaald aan de hand van ruimtebehoefte, functionele en technische 
staat van gebouwen en infrastructuur, toekomstige functionaliteit 
en spreiding van huisvestingsprojecten. 

De volgende projecten zijn inmiddels besloten, opgestart, in uitvoering of opgeleverd: 
Gebouwen Atlas, Luna, Impuls, Ventur, Matrix, Gaslab en ZEL (onderdeel van Gemini Noord). 

Laplace en Gemini
De twee grootste projecten zijn Laplace en Gemini. Gebouw Laplace wordt gerenoveerd als 
algemeen onderwijsgebouw. De programmafase is begin 2018 gestart. Het Onderwijsbestuur 
en Dienst Huisvesting hebben een haalbaar programma geformuleerd.

De gebouwen Gemini (Noord en Zuid) worden in fases gerenoveerd van 2021-2025.  
Ze worden ingezet als onderzoeksgebouw voor de faculteiten WTB en BMT, maar ook  
breder voor de Compacte Campus.

Studenten Sportcentrum
Ook is investering nodig in het Studenten Sportcentrum, maar dit is nog niet opgenomen  
in de Vastgoedstrategie 2030. Voor de renovatie van het sportcentrum zijn er twee opties:  
de TU/e investeert zelf óf een andere partij wordt eigenaar van het SSC, doet de investering  
en de TU/e neemt sport en ruimte af.

Parkeren
Onderzocht wordt hoe de uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen in parkeergarages  
te financieren is, omdat de TU/e haar investeringsruimte liever inzet voor onderwijs  
en onderzoek. Dan zou het parkeren overgedragen worden aan de markt.

24  |  CAMPUS 2030
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2018

REALISATIE VERBOUWING 
HELIX (HET ‘HOPS PROJECT’)
Ten behoeve van onderzoek  
faculteiten ST en BMT.

RENOVATIE ATLAS ›
Oplevering en ingebruikname ten  
behoeve van faculteiten IE&IS, ID,  
CvB, Onderwijs, diensten.

2018 - 2019

2018 › › ›

RENOVATIE MATRIX ›
Oplevering en ingebruikname  
ten behoeve van Innovation Space, 
Faculteit ST, Onderwijs, EPC.

2018

https://intranet.tue.nl/universiteit/diensten/dienst-huisvesting/tue-campus/renovatie-hoofdgebouw-tot-atlas/
https://intranet.tue.nl/universiteit/diensten/dienst-huisvesting/tue-campus/matrix/
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GASLAB
Dit project wordt nader  
gedefinieerd in het licht van  
de onderwijsvernieuwing.

2019

› › ›

  VOLGORDE UITVOERING 
PROJECTEN O.B.V. 
RUIMTEBEHOEFTE, 
FUNCTIONELE EN TECHNISCHE 
STAAT GEBOUWEN EN 
INFRASTRUCTUUR, 
VERWACHTING TOEKOMSTIGE 
FUNCTIONALITEIT, SPREIDING 
HUISVESTINGPROJECTEN 
(FINANCIEEL, LOGISTIEK, 
ORGANISATORISCH). 

2019

2019

REALISATIE ZEL 
(ZERO EMISSION LAB) ›
Ten behoeve van onderzoek  
faculteit WTB.

https://intranet.tue.nl/universiteit/diensten/dienst-huisvesting/tue-campus/project-4-gemini/zel/
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› › ›2021

2021 - 2022

2019 - 2020

2019 - 2020

VERBOUWING  
LAPLACE
Ten behoeve  
van onderwijs.

RENOVATIE IMPULS
Herbestemming voor gemeenschappelijk 
gebruik door High Tech Systems Center en TNO.

RENOVATIE BERGING BIJZONDERE 
CHEMICALIËN (BBC)
Ten behoeve van Berging Bijzondere 
Chemicaliën.
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2021 - 2025

RENOVATIE GEMINI ›
Ten behoeve van faculteiten WTB,  
BMT, onderzoek van TN, EE en onderwijs.

RENOVATIE  
AUDITORIUM
Ten behoeve  
van onderwijs.

2026 - 2027

› › ›2026 2028

RENOVATIE HELIX
Ten behoeve van de  
faculteiten ST, BMT  
en onderwijs.

2028 - 2029

https://intranet.tue.nl/universiteit/diensten/dienst-huisvesting/tue-campus/project-4-gemini/
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2030 - 2031

RENOVATIE  
CASCADE
Ten behoeve van  
de faculteit TN.

RENOVATIE  
SPECTRUM
Ten behoeve van  
de faculteit TN.

2032 - 2033 2034 - 2035

RENOVATIE  
VERTIGO
Ten behoeve van  
de faculteit BK.
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