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Dennis Cruyen en Alexandra den Heijer bij de nieuwe espressobar.

BK-city ontworpen voor ontmoetingen
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Eindelijk is het moment aangebroken waarnaar studenten 

en medewerkers al die maanden hadden uitgekeken. Sinds 

half november – een half jaar na de brand – is de faculteit 

Bouwkunde weer grotendeels in één gebouw gehuisvest. 

Maar ‘gebouw’ doet eigenlijk geen recht aan het ruim 

30.000 vierkante meter grote monument, met de vele brede 

en lange gangen, de binnenplaatsen, de verdiepingshoogte 

van meer dan vijf meter en de vele tussenvloeren. Er wordt 

niet voor niets gesproken van BK-city.
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Net als bij de oplevering van de eerste-
jaarsateliers in september werden 
ook nu weer weddenschappen verlo-
ren, juist door deskundigen binnen 
onze Bouwkundefaculteit met de 
ervaring dat dit soort processen door-
gaans zoveel langer duren. Niet alleen 
de nieuwbouw van de serres, de 
complete renovatie van dit enorme 
gebouwvolume, maar ook de facili-
taire processen. Ruim 1500 studenten-
werkplekken, 500 werkplekken voor 
medewerkers, bijna 50 vergader-
ruimten en ongeveer 25 onderwijs-
ruimten werden opgeleverd met 
wireless én wired internet, presen-
tatiemogelijkheden en – niet te ver-
geten – vloerbedekking en gloed-
nieuw designmeubilair. We kunnen 
niet vaak genoeg benadrukken hoe 
trots we zijn op de hele projectorga-
nisatie en alle projectleiders die 
avonden en weekends doorwerkten.
BK-city is ontworpen als stad met 

heel veel aandacht voor de openbare 
ruimte. Ook de scheiding tussen 
publiek en privaat in het gebouw is 
– door het weglaten van vele deuren – 
bewust niet scherp. Meer transpa-
rantie, meer wij-gevoel en een betere 
samenwerking binnen de faculteit. 
Dit waren belangrijke uitgangspun-
ten bij de herhuisvesting.
De zo lang gemiste toevallige ontmoe-
ting krijgt veel gelegenheid en ruimte 
in lange brede gangen en monumen-
tale trappenhuizen, in de espresso-
bar en het restaurant en in de hoofd-
straat met alle ‘publieksfuncties’. 

Kilometerslange wandelgangen
Wie het voormalige hoofdgebouw 
van de TU Delft kent – een ontwerp 
uit de jaren twintig van de vorige 
eeuw – weet dat er enkele kilome-
terslange gangen zijn. Drie meter 
breed, soms zelfs breder. Zonde van 
al die verkeersruimte? In tegendeel: 
de hedendaagse universiteit ziet 
hierin juist kansen voor meer sociale 
interactie en een ruimte voor infor-
mele afspraken. De vele zitjes in de 
wandelgangen, veelal designklassie-
kers, worden vanaf dag één gebruikt 
voor overleg tussen studenten en/of 

Bouwkunde weer thuis

Alexandra den Heijer (universitair 

docent) en Dennis Cruyen (facili tair 

manager) zijn als leden van project-

organisatie direct betrokken bij de 

herhuisvesting van Bouwkunde.

BK-city ontworpen voor ontmoetingen
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Icoon van de Nederlandse bouwkunde
Minister Plasterk van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap draagt 4 25 miljoen bij 
aan het nieuwe gebouw van de Faculteit Bouwkunde in Delft. Daarmee wil hij een 
bijdrage leveren aan het nieuwe gebouw dat een icoon moet worden van de 
Nederlandse bouwkunde. Dat maakte de minster op 28 november 2008 bekend 
tijdens een bezoek aan de faculteit. Hij bezocht de plek waar het faculteits-
gebouw op 13 mei afbrandde. 
Bij de Architectuurbiënnale in Venetië zegde Plasterk in juni j.l. al financiële 
steun toe voor het nieuwe gebouw. Zijn steun zou ‘het verschil mogelijk maken 
tussen een goed gebouw en een icoon’. 
Het bedrag was toen echter nog niet bekend. Bij die gelegenheid gaf hij ook de 
aftrap voor een ideeënprijsvraag voor het nieuwe gebouw voor de faculteit 
Bouwkunde. Naar aanleiding van de prijsvraag hebben studenten, architecten en 
stedenbouwers uit binnen- en buitenland 460 plannen voor een nieuw gebouw 
ingestuurd. In de wedstrijd staan twee thema’s centraal, het Onderwijsgebouw 
van de Toekomst en de relatie met de campus en de stad. Naast al dan niet  
concrete ideeën voor het gebouw, wil de faculteit met de prijsvraag ontwerpend 
onderzoek stimuleren en creativiteit mobiliseren onder de waardevolle jongere 
generatie ontwerpers. 
Half januari zal een internationale jury alle plannen bekijken en beoordelen, in 
de tweede helft van januari worden de genomineerden bekend gemaakt. 
Na de brand vonden de 3000 studenten en ruim 800 medewerkers van 
Bouwkunde een werkplek in de tenten en andere gebouwen van de TU Delft. In 
september konden de nieuwe Bouwkundestudenten hun opleiding starten in een 
deel van het gebouw aan de Julianalaan, het voormalige hoofdgebouw van de TU 
Delft. Nog steeds wordt in delen van dat gebouw gewerkt om het in januari hele-
maal klaar te hebben voor de tijdelijke gebruikers. ‘Het is een prachtige locatie 
waar we voorlopig op een heel goede manier mee uit de voeten kunnen’, zegt 
prof. Hans Wamelink. ‘Er zijn verschillende soorten werkruimtes beschikbaar 
zoals stilteplekken, vergaderruimtes en huiskamers.’

docenten. Ook worden presentaties 
in de gangen gehouden, wat het 
droombeeld van de bruisende ont-
werpfabriek versterkt. De monumen-
tale trappenhuizen onderstrepen de 
academische sfeer. De vele tussen-
vloeren met afzonderlijke trappen 
zorgen voor plekken met meer pri-
vacy en stilte. Hierdoor ontstaat wel 
een labyrint dat het oriëntatiegevoel 
van de bouwkundige op de proef 
stelt. Dit stelde eisen aan de beweg-
wijzering die – afgaand op reacties 
van studenten en docenten – beter 
is dan ooit .

Shopping streets of BK-city
Architecten hadden vanaf het begin 
van het ontwerpproces de opdracht 
om de levendige en veelgeprezen 
‘straat van Bouwkunde’ uit het afge-
brande gebouw in ere te herstellen 
in het nieuwe gebouw. De nieuwe 
hoofdstructuur is zo eenvoudig 
mogelijk: een verbindingsas tussen 
de twee Delftsblauwe congreszalen 
en de espressobar. Het resultaat is 
een hoofdstraat van ruim 150 meter 
met publieksfuncties als de Book-
shop, repro, servicepunt, studievere-
niging en studentenondersteuning. 
Aan deze straat worden op twee 
binnenplaatsen gigantische serres 
gebouwd voor beeldbepalende func-

ties als maquettetechniek, vormstu-
die en de vele exposities en evene-
menten. 

Urban hangplek
Een van de serres verbindt de hoofd-
straat met het inmiddels zeer druk 
bezochte restaurant ‘Ketelhuis’. Vanaf 
eind november is ook espressobar 
Sterk weer open. Een bewezen suc-
cesvol concept uit het oude gebouw. 
Een ontwerp waarvoor 2012 architec-
ten tien kunststof kozijnen recycle-
den van de Haagse ‘Zwarte madonna’ 
(gesloopte woningencomplex van 
architect Carel Weeber). Met oude 
werkbanken van de faculteit Natuur-
kunde als statafels. Helemaal ‘cradle-
to-cradle’ en passend binnen de 
duurzaamheidsdoelen van de facul-
teit. Met zorgvuldig geselecteerde 
espresso onder leiding van decaan 

Wytze Patijn. En vanzelfsprekend is 
ook de koffie ecologisch verantwoord. 
Voldoende aanleiding voor tijdelijke 
afleiding van wetenschap en studie. 
Dit wordt dé ‘urban hangplek’ voor 
bewoners van BK-city en de ‘place to 
meet’ voor de vele bezoekers.

De facilitaire stad
Een stad die grotendeels als publieke 
ruimte moet worden beschouwd, 
vraagt nieuwe facilitaire concepten 
voor beveiliging – zonering met 
campuscards – en schoonmaak-
onderhoud. De keuze voor vloer-
bedekking, ook in vele gangen, onder-
streept de huiselijke sfeer, maar stelt 
hoge eisen aan de schoonmaak-
frequentie. Wat betekenen het nieuwe 
atelierconcept en het flexwerken 
voor alle bestaande FM- en ICT- 
contracten? In het volgende artikel 
gaan we daar verder op in. De kwali-
teit van de facilitaire stad is echter 
ook sterk afhankelijk van het gedrag 
van de bewoners. Sociale controle 
en voorbeeldgedrag zijn een geza-
menlijke verantwoordelijkheid. Het 
karakter van een stad wordt nu een-
maal bepaald door de bewoners. 
Ook in BK-city. De stad is gebouwd, 
nu het beheer.

 

Ruim drieduizend studenten en 
bijna duizend medewerkers van 
de faculteit Bouwkunde van de 
TU Delft moesten na de brand in 
mei worden geherhuisvest. Afge-
lopen maanden zijn studenten 
en medewerkers van de nood-
huisvesting verhuisd naar het 
monumentale - in sneltreinvaart 
gerenoveerde – gebouw aan de 
Julianalaan alias ‘BK-city’.




