
FAQ Atlas 

Vragen Antwoord 
  
Het gebouw Atlas  
Waarom wordt het hoofdgebouw 
gerenoveerd en niet afgebroken? 

Renovatie was goed mogelijk, het pand heeft een cultuurhistorische waarde en het is goedkoper.  

Wanneer gaan die bouwhekken weg? De bouwhekken zijn bedoeld om het bouwterrein af te bakenen. Ze dienen voor de veiligheid en 
bescherming van eigendommen van de aannemer in en rondom het gebouw tijdens de sanering, sloop 
en renovatie. Het bouwterrein mag zonder toestemming van de aannemer niet betreden worden. 

Wanneer gaan de loopbruggen weer open? In ieder geval september 2018. 

Wat zien wij van de werkzaamheden? In principe zie je niet veel van het renovatiewerk aan de buitenkant. De meeste werkzaamheden 
vinden binnen in het gebouw plaats. Wel zichtbaar van buiten is de vervanging van de oude gevel door 
de nieuwe gevel. Ook zal je de sloop en renovatie van de loopbrug van Atlas naar het Auditorium zien.  

Wanneer is het nieuwe gebouw klaar? September 2018 is het gebouw opgeleverd. 

Wie en wat komt er allemaal in? De faculteiten ID en IE&IS, en 8 ondersteunende diensten. Ook het CvB, ESoE, Strategic Area’s, staf 
van Bachelor College en Graduate School, en de University Club worden ondergebracht in het 
vernieuwde Atlas. 

Wordt het meer dan een bestuurstoren? Ja zeker. In de laagbouw van het Hoofdgebouw komen campusvoorzieningen. De laagbouw straalt uit 
waar de TU/e voor staat en maakt zichtbaar wat er gebeurt. 
De hoogbouw is vooral de omgeving voor medewerkers en studenten, duurzaam en open voor de 
toekomst. 

Waarom komen ID en IE&IS in het 
gerenoveerde Atlasgebouw? 

In het Masterplan Campus 2020 uit 2006 is dit bepaald. De faculteit ID zat al in het Hoofdgebouw en 
het Paviljoen, de huidige huisvesting van IE&IS is versleten. 

Waarom komen de diensten in het 
gerenoveerde HG? 

In het Masterplan Campus 2020 uit 2006 is dit bepaald. Gebouw Traverse, waar een aantal diensten is 
ondergebracht, is versleten. Daarnaast geeft het gerenoveerde Atlas de mogelijkheid om de diensten 
te integreren, zodat optimale ondersteuning door de diensten kan plaatsvinden. 

Wordt Atlas het hart van de campus? Het 
MetaForum is dat toch? 

Atlas is gezien de ligging, de stepping stone tussen het Auditorium (collegezalen) en het MetaForum 
(studentendomein). De intentie van de plint van Atlas is dat het uitstraalt waar de TU/e voor 



staat en zichtbaar maakt wat er gebeurt.  
Wat is de Plint en wat komt daar in? Atlas is opgebouwd uit een laagbouw (het deel onder de betonnen tafel) en een hoogbouw. De 

laagbouw wordt de Plint genoemd. In de Plint wordt zichtbaar gemaakt waar de TU/e voor staat. 
Waar komt de naam Plint vandaan? De Plint is een werktitel die de laagbouw aanduidt. 
Is er een brandtrap/vluchttrap? Ja, zie plattegrond. 
Wat is de stramienmaat in het gebouw? De stramienmaat is 1,24 meter. 
Is er een dakterras? Nee 
Kan ik zelf een raam openzetten? Ja, je kunt zelf een raam openzetten. Bij harde wind of regen overruled het unieke PAF-systeem de 

handmatige bediening. Zie intranet: https://intranet.tue.nl/universiteit/diensten/dienst-
huisvesting/tue-campus/renovatie-hoofdgebouw-tot-atlas/sustainabilityatlas/naturalventilationatlas/ 

Kan ik zelf de verwarming regelen in de 
ruimtes? 

Het gebouw kent een standaardapparatuur. Via de zogenaamde naregeling kun je zelf de temperatuur 
in een ruimte 3 graden lager of hoger zetten. 

Krijgen we een intelligent 
verlichtingssysteem? Wat merk ik daarvan? 

Atlas krijgt een intelligent verlichtingssysteem. De bediening van licht wordt anders en je kunt zelf het 
licht beïnvloeden. De omgeving zal gebruikt worden door o.a. ILI, om onderzoek te doen naar effecten 
van verschillende verlichtingsniveaus, op het welbevinden van mensen. Dit onderzoek van ILI zal 
regelmatig zichtbaar zijn. Zie intranet: https://intranet.tue.nl/universiteit/diensten/dienst-
huisvesting/tue-campus/renovatie-hoofdgebouw-tot-atlas/sustainabilityatlas/intelligentlightingatlas/ 

Wat voor verlichting zit er in het gebouw 
en kan ik die op mijn werkplek zelf 
instellen? 

Led-verlichting. Met knop en app op mobiele telefoon in te stellen. Zie intranet: 
https://intranet.tue.nl/universiteit/diensten/dienst-huisvesting/tue-campus/renovatie-hoofdgebouw-
tot-atlas/sustainabilityatlas/intelligentlightingatlas/ 

Hoe zit het met de zonwering in het 
gebouw?  

Die zit overal in de ramen aan de binnenkant, behalve op de noordgevel. De binnenzonwering en 
lichtwering kun je altijd naar eigen wens aanpassen. 

Komt er een (bewaakte) fietsenstalling? Ja, in de kelder van het gebouw komt een grote, beveiligde fietsenstalling met minimaal 900 
fietsparkeerplekken. Entree via de TU/e campuskaart. Buiten voor het gebouw komt nog een 
overdekte fietsenstalling met minimaal 400 fietsparkeerplekken. 

Welke faciliteiten komen er in de 
fietsenkelder? 

Er zijn lockers en oplaadunits aanwezig. Ook komt er een douche op verdieping -1. 

Komt er een douche in Atlas? Ja op verdieping -1, achter de liftschacht. 

Wat komt er op de vloer te liggen? 
Linoleum in studentgebieden en tapijt in de werkgebieden van de medewerker, de noordelijke kant 
bestaat uit blauw tinten en de zuidelijke kant uit geel tinten.  

Komen er kunstwerken in gebouw Atlas? 
Schilder Gijs Frieling gaat het nieuwe kunstwerk vervaardigen in Atlas. Met zijn schetsontwerp ‘Where 
is science going’ vervaardigt hij een meervoudig, gefaseerd kunstwerk. Hij richt zich in eerste instantie 
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op de boekomslagen van wetenschappelijke publicaties. Een aantal daarvan gaat hij levensgroot 
schilderen op de muren van Atlas. Het kunstwerk zal verspreid over het hele openbare deel van het 
gebouw verschijnen.  

  
Werkplekken  
Krijg ik een eigen kamer/werkplek? Er komen geen eigen kamers/werkplekken. Het gebouw wordt flexibel ingericht om in te kunnen 

spelen op veranderingen in personeel. Via het ruimtereserveringssysteem BookmySpace kun je zien 
waar werkplekken beschikbaar zijn. 

Hoe zien de werkplekken van de 
faculteiten/diensten er uit? 

Bekijk de vlekkenplannen. Daarnaast is de indeling van de diverse groepen binnen de faculteiten en 
diensten bekend. Via je ambassadeur kun je hierover informatie inwinnen. De indeling met namen van 
personen is in 2018 bekend.  

Past iedereen er in? Berekend is dat iedereen volgens de geldende huisvestingsnorm op TU/e (de zgn. P2-norm) voldoende 
vierkante meters ter beschikking krijgt. Iedere afdeling krijgt volgens de P2-norm een vlek 
toegewezen, die ze zelf verder mag indelen. 

Is er altijd wel een werkplek voor mij? Er is altijd een werkplek beschikbaar. Het aantal werkplekken is ruim berekend. We gaan uit van 70% 
bezetting van werkplekken. Landelijk ligt dit percentage op 60%. 

Kan ik ook rustig werken en niet in een 
kantoortuin? 

Naast kantoortuinen komen er ook stilte werkplekken en concentratiewerkplekken. De verdiepingen 
in het gebouw zijn zo ingedeeld dat aan de twee buitenzijden de diverse vakgroepen van de 
faculteiten zitten, en het middengebied een ontmoetingsgebied is, waar ook studenten kunnen 
werken. Hoe meer richting buitenzijden hoe rustiger de werkplekken. Naarmate je je meer naar het 
middenstuk begeeft, hoe levendiger gebied je betreedt. Je kiest dus zelf hoe rustig je wilt werken, en 
of je wel of niet samen met (je) studenten werkt. 

  
Studiewerkplekken  
Waar kunnen studenten studeren? De verdiepingen in het gebouw zijn zo ingedeeld dat aan de twee buitenzijden de diverse vakgroepen 

van de faculteiten zitten, en het middengebied een ontmoetingsgebied is, waar studenten kunnen 
werken. Op de begane grond komt een gebied met ontmoetings-, aanland- en studentenwerkplekken 
die gekoppeld zijn aan een foodcourt. 

  
ICT en AV-middelen  
Krijgen we moderne ICT-voorzieningen, 
wifi en AV-middelen om flexibel te kunnen 
werken? 

Ja, qua infrastructuur wordt in het gebouw het nieuwst beschikbare geïnstalleerd. Hardware, software 
en AV-middelen worden op advies van ICT Services aangeschaft door de eenheden. 



Waar kan ik printen in het gebouw? Printen kan in de nissen in de buurt van de pantry’s op de even vloeren van Atlas en in de Plint 
  
Catering  
Waar komt een kantine? Er komt op de begane grond een gebied met ontmoetings-, aanland- en studentenwerkplekken die 

gekoppeld zijn aan een foodcourt, die daarmee ook als lunchruimte gebruikt wordt. 
Mag ik op de werkplek eten? Nee, het is de bedoeling dat je in de foodcourt eet of buiten. De pantries zijn bedoeld voor 

tussendoortjes. 
Waar zijn de pantry’s te vinden? In de Plint en op alle even vloeren in het gebouw (3 pantry’s per vloer).  

Hoe zijn de pantry’s ingericht? 
De pantry’s zijn uitgerust met koud en warm water, cooker, koffieautomaat, koelkast, vaatwasser en 
een magnetron.  

Waar haal ik mijn kopje koffie? In de pantry’s van de diverse even vloeren in Atlas. Elke even vloer heeft 3 pantry’s. 
Kan ik gratis koffie halen uit de 
automaten? 

Medewerkers kunnen met hun Campuskaart koffie en thee halen uit de automaten. 

Waar komen prullenbakken? Er komt gescheiden afvalinzameling in zogenaamde Tulips op diverse plaatsen op de gangen en in 
openbare ruimtes. Op de werkplekken komen geen afvalbakken. Bij deze nieuwe manier van afval 
inzamelen wordt restafval beter gescheiden en ontstaan afvalstromen die hergebruikt of gerecycled 
kunnen worden. Zo wordt afval vaak weer een grondstof. Iedere kg afval die niet als restafval 
verbrand hoeft te worden, levert een besparing van 840 gram CO2 uitstoot op. Momenteel bestaat 
het afval van een gebouw van de TU/e voor ongeveer 57% uit restafval. 

 


