
 
 
Studentenhuisvesting aan de Boschdijk, Eindhoven 
 
Adres: Boschdijk 149-155, Eindhoven 
Oorspronkelijk bouwjaar: 1972  
Oplevering transformatie: 2010 
Architect transformatie: Marc van der Linden, VDLP Architecten 
Opdrachtgever: Vestide, Eindhoven 
Aannemer: Bouwbedrijf Moeskops BV, Bergeijk 
Programma: 46 zelfstandige studenteneenheden 
 
In studentenstad Eindhoven is het niet eenvoudig om aantrekkelijke woonlocaties voor studenten te 
vinden. Bij Vestide, een specialist in studentenhuisvesting en short stay facilities (en deel van 
corporatie Woonbedrijf) ontstaat het idee om te onderzoeken of leegstaande kantoren een oplossing 
kunnen bieden. VDLP Architecten krijgt opdracht om bij een aantal locaties de mogelijkheden te 
verkennen. Het pand van het Algemeen Octrooibureau aan de Boschdijk in Eindhoven scoort hoog. Al 
is de geluidsbelasting van de gevel hoog, de ligging nabij het stadscentrum, treinstation en 
onderwijsinstellingen is goed. Positief is ook, dat het bestemmingsplan de ruimte biedt om een 
verdieping toe te voegen. Dat er weinig parkeerplaatsen zijn, is voor deze bewonersgroep minder 
bezwaarlijk. Studenten krijgen de mogelijkheid om via een prijsvraag mee te denken over de 
transformatie van het gebouw.   
 
Opdrachtgever en opgave 
Het pand aan de Boschdijk wordt aangekocht in 2005, het jaar waarin Woonbedrijf ontstaat uit het 
samengaan van twee lokale corporaties. Onderdeel van de feestelijkheden is de organisatie van een 
prijsvraag onder de potentiële bewoners van het nieuwe wooncomplex. Met deze prijsvraag Ontwerp 
je eigen woonplek wil Vestide de wensen van de doelgroep beter leren kennen en tegelijk ideeën voor 
de transformatie aangedragen krijgen. Duidelijk is dan al, dat studenten steeds vaker vragen om 
zelfstandige woonruimte met eigen badkamer, keuken en toilet in plaats van gedeelde voorzieningen. 
De opgave is dan ook om van het kantoorpand aan de Boschdijk een actueel wooncomplex voor 
jongeren te maken. Diverse technische eisen maken de gevel van het gebouw tot een lastig deel van 
de opgave. De hoge geluidsbelasting aan de straatzijde vraagt om geluidswerende voorzieningen. De 
Wet geluidhinder biedt wel mogelijkheden het gebouw te bewonen, maar stelt dan de eis dat minimaal 
een verblijfsruimte geluidsluw wordt uitgevoerd. Een dergelijke oplossing past niet goed bij het 
beoogde gebruik. Tegelijkertijd stelt het Bouwbesluit eisen aan te openen delen van de gevel en de 
ventilatie.  
 
De parkeernorm voor studenten is laag (0,25), maar zelfs hieraan valt binnen het perceel niet te 
voldoen. Werknemers van het Octrooibureau hadden destijds in de omgeving hun auto geparkeerd. 
De initiatiefnemer weet de gemeente ervan te overtuigen dat vasthouden aan de parkeernorm het 
gebouw feitelijk voor iedere functie onbruikbaar maakt. Door deze norm los te laten, is de door 
gemeente zelf gewenste uitbreiding van het aantal woningen voor studenten mogelijk gemaakt. 
 
Uitwerking 
Aansluitend op de studentenprijsvraag wordt VDLP Architecten gevraagd een plan te ontwikkelen 
waarbij ook de ideeën van de winnaars worden betrokken. Het programma bestaat uit zelfstandige 
studentenwoningen: een woon/slaapkamer, keuken en badkamer met een oppervlakte van gemiddeld 
30 m2. Tevens luidt de opdracht een viertal tweekamerappartementen te realiseren met een 
oppervlakte van circa 50m2. Het betonskelet – 20% van de waarde in nieuwbouwverhoudingen – is 
goed, de plafonds zijn hoog genoeg om aan de nieuwbouweisen in het Bouwbesluit te voldoen, ook 
na ophoging van de vloeren met een isolatielaag en een zwevende dekvloer die nodig is om aan de 
geluidseisen te voldoen. De rastermaat van de betonconstructie leent zich goed voor het gewenst 
programma. Een centrale middengang ontsluit de woningen. De extra bouwlaag die het 
bestemmingsplan toestaat, blijk ook constructief op het pand te passen. Er komt een nieuw 
trappenhuis met spiltrap om naar twee kanten te kunnen vluchten – een eis van de brandweer. Deze 



vluchtweg kost op de begane grond één wooneenheid, omdat er niet voldoende buitenruimte was om 
de vluchtroute te voltooien.  
 
Om aan de geluidswerende eisen voor de gevel te voldoen, wordt een nieuwe voorgevel ontworpen 
die functioneert als een dubbele schil. Alle woningen krijgen gebalanceerde ventilatie met 
warmteterugwinning. Aan de binnenzijde bestaat de gevel uit aluminium puien met sterk 
geluidwerende beglazing. Deze gevelelementen verminderen de geluidsbelasting en hebben 
bovendien tot gevolg dat de nieuwe gevel voldoet aan de energieprestatie-eisen in het Bouwbesluit.  
 
Bouwbedrijf Moeskops BV uit Bergeijk wordt geselecteerd op basis van een aanbesteding. Moeskops 
stript het kantoorgebouw tot op het betonskelet, waarbij alleen het trappenhuis en de liftschacht 
gehandhaafd blijven. Het gebouw wordt opnieuw aangekleed met gevels en met een laag opgetopt. 
De liftschacht wordt verlengd waardoor de extra woonlaag ook met de lift bereikbaar wordt. Alle 
leidingen worden verticaal geleid en komen uit op de begane grond waar de vloeren met circa een 
meter zijn opgehoogd om onder die vloeren alle leidingen te kunnen verzamelen.  
 
Resultaat  
In februari 2010 meldt de lokale pers onder de kop ‘luxe studentenappartementen alle verhuurd’ dat  
de nieuwe studentenappartementen in het voormalige kantoorpand aan de Boschdijk 149-155 officieel 
in gebruik genomen zijn. Op de begane grond bevinden zich naast 6 wooneenheden ook de centrale 
entree, de gemeenschappelijke fietsenstalling en containerruimte. De 1e, 2e, 3e en 4e verdieping tellen 
steeds 10 wooneenheden. Elk appartement beschikt over een eigen keuken en badkamer met 
douche, wastafel en toilet. De 42 studio’s met een woonslaapkamer variëren in oppervlakte van 27 tot 
39 m2. Vier woningen van circa 50 m2 hebben een aparte slaapkamer. De prijzen voor de 
wooneenheden liggen tussen de € 240,- voor de studio’s tot € 825,- voor de 
tweekamerappartementen die gemeubileerd en voorzien van wasmachine worden aangeboden aan 
short-staygasten (studenten en docenten) van de Technische Universiteit Eindhoven.  
Aan de buitenzijde is de gevel voorzien van translucente policarbonaat elementen, waardoor licht van 
binnen van buitenaf waarneembaar is. Dat geeft het gebouw letterlijk een bijzondere uitstraling en 
maakt duidelijk dat nieuwe gebruikers in het gebouw getrokken zijn. Een leegstaand kantoor hoeft 
geen gebed zonder eind te zijn. 
 
Kerngegevens  
Oorspronkelijke oppervlakte: 2.170 m2 
Oppervlakte na transformatie: 2.170 m2 + verdieping 
Aanschafkosten € 2,3 miljoen 
Verbouwkosten: € 3,2 miljoen [ex BTW en bijkomende kosten] 
Totale stichtingskosten: € 6,8 miljoen 
 


