
Terreinontwerp voor een commandocentrum voor mil i tair luchtvervoer 

E u r o p E a n  a i r  t r a n s p o r t  c o m m a n d
E i n d h o v E n



PARKEREN ZITTEN IN HEIDELANDSCHAP

ZITTEN OP TRAP

ENTREE
TRIBUNE
FIETSENSTALLING

PLEINVIP’S PARKEREN

Plankaart

trap plein tribune + fietsenstalling



ontwerp 2014-2015   |   status uitgevoerd 2017   |   omvang 1,5 ha   |   locatie Eindhoven   |   opdrachtgever Rijksvastgoedbedrijf  |  
ontwikkelaar Dura Vermeer Vastgoed en Dura Vermeer Grote Projecten   |   in samenwerking met Architectenbureau Paul de Ruiter, Van 
Rossum Raadgevende Ingenieurs, DWA (installatieadviseur)

Het European Air Transport Command (EATC) is een 
internationaal commandocentrum, dat voor België, 
Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Nederland en Spanje 
de operationele controle van het militair luchtvervoer 
uitvoert. Het centrum bevindt zich op vliegbasis 
Eindhoven. Het bestaande gebouw dient te worden 
vervangen door nieuwbouw die de kernwaarden van 
EATC weerspiegelt: geïntegreerd, innovatief en effectief. 
Het Rijksvastgoedbedrijf en het Ministerie van Defensie 
hebben het team van Dura Vermeer de opdracht voor 
de nieuwbouw gegund naar aanleiding van een Design 
& Build-competitie. De architectuur is van de Paul de 
Ruiter Architecten. Buro Lubbers tekende voor het 
terreinontwerp.

internationale verbinding
Het ontwerpconcept van het nieuwe EATC is gebaseerd 
op verbinding tussen mensen, wisselwerking tussen 
binnen en buiten, en aansluiting op de omgeving. Een 
open, met daglicht overgoten atrium vormt het hart van 
het gebouw waaraan alle werkplekken zijn verbonden. 
De architectuur stimuleert zo optimale samenwerking 
en ontmoeting. Het atrium loopt via een gebouwbrede 
entree-nis over in een multifunctioneel en representatief 
plein. Het plein sluit op zijn beurt weer vloeiend aan op 
het heidelandschap dat EATC landschappelijk verankert. 
Met het resultaat geeft EATC een visitekaartje af van 
internationale allure.

heidelandschap
EATC maakt onderdeel uit van de zogenaamde 
‘oksel van Welschap’. Het oorspronkelijke, glooiende 
heidelandschap van dit gebied is door de tijd heen 
ontwikkeld tot een kamerstructuur van bossen en lanen. 
Binnen de kamers bevinden zich gebouwen en los 
verspreidde bomen. Het plangebied van EATC betreft één 
van deze landschappelijke kamers. Het terreinontwerp 
van EATC is daarom gebaseerd op zijn landschappelijke 
geschiedenis.

Het terrein wordt gemodelleerd en geplooid tot een 
natuurlijk reliëf met de grond die vrijkomt door het 
onderkelderen van het gebouw. Het glooiende landschap 
wordt begroeid met heide, die zich als een groen en paars 
tapijt uitstrekt tot aan het gebouw. De terpen vormen een 
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natuurlijke sokkel voor de tentoonstelling van historische 
vliegtuigen, die door de hogere ligging ook vanuit de 
omgeving goed zichtbaar zijn. 

De positionering van het gebouw in het plangebied 
sluit aan op het gelid van bestaande gebouwen in de 
aangrenzende landschappelijke kamers. Haaks op het 
gebouw is het multifunctionele plein gesitueerd, dat zich 
openvouwt naar het landschap en de hoogteverschillen 
overbrugt. Ook de toegangswegen en lanen sluiten aan 
op de andere kamers. Zo ontstaat een heldere logistiek. 
De omringende bestaande beukenlaan voor regulier 
verkeer en leveranciers komt uit op de parkeerplaatsen. 
De centrale laan voor voetgangers en bijzonder verkeer 
leidt naar het plein en de VIP-parkeerplaatsen. De 
wandelpaden tussen de gebouwen en de parkeerplaatsen 
alsook de struinpaden door de heide maken het terrein 
maximaal toegankelijk.

De groenstructuur draagt zowel bij aan de krachtige 
identiteit van het terrein als aan een herkenbare zonering. 
Bovendien heeft het een ecologische meerwaarde. 
Gebiedseigen bomen als berken, dennen en eiken – 
kenmerkend voor het heidelandschap – worden op 
verschillende manieren ingezet. Zo wordt de hoofdlaan 
ingezet met dennen en worden de parkeerplaatsen 
afgeschermd door bosjes van een soortenmix. 
Grasbetonstenen geven de parkeerplaatsen bovendien 
een groene uitstraling wanneer ze niet worden gebruikt. 
Losse bomen staan her en der verstrooid op de heide. 
Bankjes nodigen uit om hier te pauzeren in het groen. 
Andere, meer stedelijke verblijfsplekken bevinden zich 
op het plein.

Het resultaat is een afwisselend, gebruiksvriendelijk 
terrein met een herkenbare identiteit: een informeel en 
natuurlijk heidelandschap dat een vanzelfsprekende 
eenheid vormt met het formeel geordende, 
representatieve plein en het robuuste gebouw. Dit maakt 
het EATC-terrein niet alleen prettig voor de werknemers 
om uit te waaien, maar ook geschikt voor ontmoetingen 
en officiële plechtigheden.
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DEELGEBIEDEN PLEIN

1. TRAP EN HELLINGBANEN
2. PLEINRUIMTE
3. ENTREE NAAR GEBOUW
4. VLAGGENMASTEN, MONUMENT, KATHEDER
5. TRIBUNE

GEBRUIK PLEIN

Een multifunctioneel plein verbindt het gebouw middels 
een reeks vlakke trappen met het heidelandschap, waarin 
voetgangerspaden, enkele bomen en banken uitnodigen tot een 
aangenaam verblijf. Het open ceremonieplein is geschikt voor 
grootschalige parades en bijeenkomsten en functioneert als 
aanrijdplaats voor VIP’s. Het aangrenzende vlaggenplein biedt 
ruimte voor een monument en een katheder; een kleine tribune 
maakt het geheel compleet. 

De pleinen zijn uniform gematerialiseerd, maar worden 
van elkaar onderscheiden door de strikte belijning in de 
verharding. Speciale gedenksteentjes in de vloer herinneren 
aan belangrijke gebeurtenissen en personen in de 
geschiedenis van het EATC. Een cirkel van led-lichtpunten 
symboliseert de eenheid tussen de Europese lidstaten 
en markeert vlaggen en traptreden. Het pleinmeubilair 
is ontworpen in het verlengde van de architectuur en het 
interieur van het gebouw.  
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pleinen voor plechtigheden en ontmoeting
Als overgang tussen het gebouw en het heidelandschap 
vormt het plein een belangrijk schakelpunt. Het plein heeft 
verschillende functies passend bij verschillend gebruik. Het 
entreeplein bestaat uit een reeks vlakke trappen die het 
hoogteverschil in het landschap overbruggen. Het plein sluit 
aan op de voetgangerspaden. Een enkele boom en banken 
nodigen uit  tot een aangenaam verblijf. Op het niveau van het 
gebouw ligt het ceremonieplein. Het open plein is geschikt voor 
grootschalige parades, bijeenkomsten en exercities. Het heeft 
eveneens een logistieke functie als aanrijdplaats voor VIP’s. 
Aangrenzend bevindt zich het vlaggenplein met het monument 
en een katheder. In het verlengde van het ceremonieplein is 
ruimte voor een tribune.
 
De pleinen vormen een eenheid door een uniform 
materiaalgebruik. Tegelijkertijd worden de verschillende 
functies van elkaar onderscheiden door de strikte belijning in 
de verharding. De verharding is niet anoniem, maar vertelt de 
geschiedenis van EATC. Speciale gedenksteentjes in de vloer 
herinneren aan belangrijke gebeurtenissen en personen. Een 
cirkel van lichtpunten op het ceremonieplein symboliseert de 
eenheid tussen de Europese lidstaten en markeert bovendien 
de vlaggen op de traptreden. Een lichtmast met meerdere 
spots dient als basisverlichting van het plein. De meubels op 
het plein, banken met houten elementen, sluiten aan op de 
architectuur en het interieur van het gebouw.  
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