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Eurostaete Stedenbouwkundig

Stadionkwartier
Eurostaete ligt in het stadionkwartier en maakt deel uit van een 

bebouwingslint langs de spoorlijn. Dit lint begeleidt de treinreiziger vanaf 

de Herdgang via Strijp-S naar het centrum van Eindhoven en bevat 

verschillende (gebouw) hoogteaccenten. De stedenbouwkundige 

inpassing, de verschijningsvorm en de verschillende hoogtematen zijn in 

combinatie met Groot Hartje en in nauw overleg met Adriaan Geuze 

(West8) als supervisor van de spoorzone Eindhoven afgestemd.

Met deze ontwikkeling krijgt het stadionkwartier een volgende

kwaliteitsimpuls en wordt daarmee op een hoogwaardige en

‘natuurlijke’ wijze verder afgerond. Deze ontwikkeling zal een fraaie 

toevoeging zijn aan de reeds hoogwaardige woongebouwen en openbare 

verblijfsgebieden in het stadionkwartier.

Eurostaete is opgebouwd uit drie blokken die samen een 

stedenbouwkundig geheel vormen. Blok 1 en 2 vormen samen de 

laagbouw en blok 3 de toren.
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Eurostaete Stedenbouwkundig
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Eurostaete Stedenbouwkundig

Eurosteate in vogelvlucht 01
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Eurostaete Stedenbouwkundig
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Eurostaete Plan

Wonen
Het woonprogramma is tot stand gekomen op basis van het vastgestelde woningbouwoffensief van de gemeente Eindhoven. In deze ontwikkeling is met 

name rekening gehouden met de middeninkomens door de ontwikkeling van huurappartementen in het middensegment. Er worden ca. 480 woningen 

gerealiseerd waarvan er ca. 70% in de categorie middenhuur worden gerealiseerd.

Plintfuncties
In de plint van het gebouw (de begane grond) zal in de eerste

plaats worden ingevuld met een mix aan functies die ten dienste 

staan aan de bewoners van Eurostaete. Hierbij valt te denken aan een was- en strijkservice, stomerij, 

koffiecorner of bikerepair zaak. Voor zover ruimte resteert, zal in 

overleg met de gemeente Eindhoven kunnen worden gekomen tot 

een invulling met andere functies om te komen tot een levendige 

plint. In nevenstaande afbeelding zijn dit de geel gearceerde plekken 

in het gebouw.
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Eurostaete Plan

Het gebouw

Het gebouw bestaat uit drie bouwblokken. Blok 1 en blok 2 vormen samen het 

laagbouw gedeelte. Deze laagbouw heeft een eigen entree en stijgpunt aan de 

hoek van de Gerard Philipslaan en de Anton Philipslaan. Op het dak van de 

laagbouw wordt een daktuin met een kas gerealiseerd. Deze daktuin is 

toegankelijk voor alle bewoners van Eurostaete. Deze plek wordt ingericht voor 

verblijven van de bewoners waarbij ook met de daktuin invulling wordt gegeven 

aan de waterberging.

Blok 3 omvat de toren en is totaal 100 m¹ hoog en bestaat uit 30 woonlagen. De 

toren heeft een eigen entree aan de Gerard Philipslaan. Onder het gehele 

gebouw is een kelder gesitueerd waarin de fietsenkelder voor de bewoners is 

gesitueerd.
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Eurostaete gezien vanaf PSV-laan zijde Philips Stadion



Eurostaete Plan
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Toren gezien vanaf Philips-stadion Laagbouw gezien vanaf zijde PSV-laan in de richting Philips-stadion



Eurostaete Plan
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Langsdoorsnede gezien vanaf PSV-laan



Eurostaete Plan
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Eurostaete Mobiliteit

Duurzame mobiliteit
Eurostaete zet in op duurzame mobiliteit en is hierin een voorbeeldproject voor Eindhoven. 

Eurostaete biedt geen oplossing voor eigen autobezit. De bewoners en bezoekers zullen 

primair gebruik maken van de nabijgelegen OV-verbindingen, deelauto’s en fietsgebruik. 

Waar blijft de auto?
Onder de het gehele gebouw wordt een kelder gerealiseerd voor fietsparkeren van de 

bewoners. Bezoekers aan Eurostaete hebben de mogelijkheid om op de begane grond nabij 

de entree de fietsen te stallen. De toegang tot de fietsenkelder wordt gerealiseerd met een 

fietsentrap voorzien van ondersteuning en er wordt een aparte fietsenlift gerealiseerd om de 

fietsenstalling eenvoudig bereikbaar te maken. Onderdeel van de duurzame mobiliteit is dat 

er ingezet wordt op deelauto’s. Er worden 29 deelauto’s alsmede het bezoekers parkeren 

worden geplaatst in de naastgelegen PSV-parkeergarage. Toekomstige bewoners hebben 

derhalve geen toegewezen parkeerplaats of de mogelijkheid op een parkeervergunning.
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Eurostaete Groen

Een fijne, zo groen mogelijke buurt

Ondanks dat Eurostaete in het hoog stedelijk Eindhoven wordt 

gerealiseerd is optimaal invulling gegeven aan hoogstedelijk

groen. In de Gerard Philipslaan wordt groen ingepast in de vorm 

van een viertal bomen. 

Op het dak van blok 1 en 2 wordt een hoogwaardig 

verblijfsgebied ingericht met veel groen en kleine ‘huiskamers’ 

in het groen om met een klein gezelschap te genieten van het 

uitzicht over Eindhoven.

Met de daktuin gaan we ook de uitdagingen van het 

veranderende klimaat aan. Zo wordt de daktuin gebruikt als een 

waterberging. Bij de steeds vaker voorkomende intensieve 

regenbuien wordt het hemelwater niet rechtstreeks geloosd 

maar opgevangen in de daktuin met uiteindelijk een vertraagde 

afvoer naar het gemeentelijk riool.
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Eurostaete Groen

Welkom natuur!

Bij de uiteindelijke kwaliteit en de soortbepaling van de 

beplanting wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de 

leefomgevingen van de in de omgeving van Eurostaete

voorkomende flora en fauna. 
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Eurostaete Duurzaamheid

Eurostaete wordt duurzaam!
Eurostaete wordt een “all-electric gebouw”. Voor de 

warmtebehoefte wordt een warmtepompsysteem toegepast. 

Hiervoor wordt warmte uit het, in de bodem aanwezige, 

grondwater als energiebron gebruikt. Door middel van de 

warmtepomp kan in de wintersituatie het gebouw worden 

voorzien van warmte. In de zomersituatie voorziet deze het 

gebouw van koeling.

Het grondwatersysteem  voor Eurostaete bestaat uit 2 bronnen. 

Vanuit de warmte (of koude) bron zal grondwater worden 

verpompt naar de technische ruimte in het gebouw. Daar zal een 

warmtepomp warmte uit dit water onttrekken waarna het 

grondwater in de 2e bron wordt geïnjecteerd. Het systeem werkt 

in samenwerking met het bestaande netwerk van 

WarmHartjeEindhoven waarvoor een stadsverwarmingsleiding 

tussen deze 2 installaties zal worden aangelegd.
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In de winter! In de zomer!



Eurostaete Bezonning

Daar is de zon!
Voor het project is een bezonningstudie uitgevoerd om te bepalen 

of op de gevels van bestaande woningen in de omgeving van het 

plan voldoende zonlicht resteert. Ook is de bezonning op de 

gevels van Eurostaete zelf onderzocht.

Bestaande woningen Hartje Eindhoven
Het woon- en leefklimaat van de bestaande woningen de 

omgeving van Eurostaete wordt in het kader van bezonning niet of 

nauwelijks beïnvloed. De woningen hebben minimaal 2 uur 

bezonning en voldoen daarmee aan het beleid van de gemeente.

Eurostaete
De hoog stedelijke omgeving van en de combinatie van

een woontoren en kleinschalige (éénzijdig georiënteerde) 

appartementen zorgen ervoor dat niet alle appartementen in 

Eurostaete voldoen aan de gemeentelijke beleidsregel van 

minimaal 2 uur zon per dag.  
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Eurostaete Wind

Een guur windje?
Om de effecten van de wind op de nieuwe omgeving van Eurostaete te 

onderzoeken is door ONE Simulations een windhinderonderzoek 

uitgevoerd. Wat betekent het nieuwe Eurosteate voor het windklimaat 

op het maaiveld? Gelukkig is uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat 

de voorgenomen ontwikkeling nagenoeg geen negatief effect heeft op 

het windklimaat zoals het er nu ook al is. 

In de naastgelegen afbeelding is met kleuren aangegeven wat het 

percentage is van de windhinder per jaar op een hoogte van 1,75 meter 

boven het maaiveld.
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Eurostaete Wat vind je ervan?

Wat vind je ervan?
Met Eurostaete klopt Hartje Eindhoven helemaal. Tenminste, dat vinden 

wij.  Maar wat vinden jullie? 

In februari 2019 hebben we de eerste plannen al toegelicht. We zijn nu 

een flink stap verder. Maar we kunnen ons voorstellen dat je vragen 

hebt of misschien suggesties. Dus wil je meedenken, of heb je vragen? 

Maak je je zorgen, bijvoorbeeld over de veiligheid tijdens de 

bouwwerkzaamheden? Natuurlijk gaan wij er alles aan doen om jullie zo 

goed mogelijk op de hoogte te houden. 

Laat het ons weten via: www.EurostaeteEindhoven.nl

Ben je geïnteresseerd om in de toekomst in Eurostaete te wonen? Ook 

dan kun je ook via de website je interesse aangeven.
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http://www.eurostaeteeindhoven.nl/



