Nieuw gebouw Flux op TU/e-terrein is klaar
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EINDHOVEN - Gebouw Flux, de nieuwbouw van de TU/e voor de faculteiten Electrical Engineering en
Technische Natuurkunde, is zo goed als klaar. Vrijdag 28 november wordt het gebouw opgeleverd. De
komende maanden betrekken de gebruikers in fases het 26.000 vierkante meter grote gebouw. De
realisatie van het gebouw is volgens de universiteit een belangrijke stap in de omvorming van het
universiteitsterrein tot het zogenaamde ‘TU/e Science Park’.
Het gebouw wordt het vaste onderkomen voor zo’n 1350 studenten. De eerste bewoners betrekken het gebouw
al een paar dagen na de oplevering.
De officiële opening van Flux vindt naar verwachting plaats in september 2015. Vóór 1 april moeten alle 850
medewerkers zijn verhuisd, inclusief alle laboratoria.
Het terrein voor het gebouw moet de TU/e in het begin van 2015 veranderen in een aantrekkelijk groen gebied
zonder autoverkeer.
“We zijn erg blij dat we dit prachtige gebouw nu kunnen gaan gebruiken”, laat bestuurslid Jo van Ham weten. “Het
is een architectonisch hoogstandje, met de modernste voorzieningen voor onze faculteiten. Dat is fijn voor
studenten en medewerkers, en het vergroot ook de aantrekkelijkheid van de TU/e voor nieuwe studenten.”
Nieuwbouw was hard nodig
De nieuwbouw was hard nodig omdat de faculteiten Electrical Engineering en Technische Natuurkunde
gehuisvest waren in gebouwen uit de jaren 60, die niet meer voldeden: het inmiddels gesloopte N-laag en
Potentiaal.
Campus wordt ‘Science Park’
Het leegkomen van Potentiaal is een belangrijke sleutel in de omvorming van de campus tot ‘Science Park’. De
universiteit wil een levendige en diverse campus, gericht op onderwijs, wonen, ondernemen en sport. Daarom
gaat bouwconcern Dura Vermeer het zestien etages tellende Potentiaal ombouwen tot een woontoren, met zo’n
400 woonunits.
Fietsenkelder en supermarkt
In Flux komen onder meer laboratoria, practicumruimtes, kantoren, onderwijszalen en een fietsenkelder voor
1000 fietsen. Daarnaast komt er een kleine supermarkt op de begane grond.
Volgende bouwproject
De bouw van Flux was het tweede project van een groot bouwprogramma van de TU/e om haar huisvesting te
vernieuwen. Het eerste project was de bouw van MetaForum, het centrale gebouw met studentenvoorzieningen,
dat halverwege 2012 klaar was. De renovatie van het hoofdgebouw uit 1963 is het derde project.

