
DELFTS GROEN

GROENE landmark
Het ontwerp staat in relatie met de omgeving en de natuur. Zo zijn er twee 
openingen in het gebouw waar mensen de daktuin op en af kunnen vanaf 
het bos in het westen en het ziekenhuis in het oosten. Om de natuur meer te 
verbinden met het gebouw, is de weg van Jan Thoméélaan verplaatst naar de 
kant van het ziekenhuis. Hierdoor zal er direct een verbinding zijn met de natuur. 
Op deze manier kunnen bewoners, omwonenden en bezoekers een wandeling 
maken door de tuin en het park en ontspannen. Daarnaast zorgt natuur voor 
ontmoetingsplekken tussen mensen. De locatie staat bekend als de ‘ingang’ 
naar Delft; tussen stad en platteland. Op deze manier wordt Delfts Groen een 
unieke landmark van deze mooie stad!

COVID-19 
In het ontwerp is rekening gehouden met de impact van Covid-19. Er zijn 
brede trappen en grotere liften, ruime loopbruggen aan de buitengevel van 
het gebouw en grote stoepen. Er zijn werkruimtes in het gebouw die het 
thuiswerken bevorderen. Door de daktuin is er veel openbare ruimte en lopen 
er wandelroutes, om eenzaamheid tijdens de pandemie tegen te gaan. Door de 
voorzieningen in de plint zullen de bewoners zich minder hoeven te verplaatsen 
naar de voorzieningen buiten de buurt.

OPEN EN DYNAMISCH
Door de vorm, de hoogtes en het materiaal van het gebouw is er een dynamisch 
beeld geschetst. Dit zorgt voor een open en aantrekkelijk gebouw, het zorgt 
ervoor dat er voldoende zonlicht is voor de omgeving en er toch voldoende 
woningen gerealiseerd kunnen worden. Echter zorgt de vorm wel voor een hoge 
bebouwingsdichtheid en zullen er veel mensen fijn kunnen wonen. Het uitzicht 
vanuit het gebouw zal per woning uniek zijn door het park, de daktuin, de skyline 
van Delft en de omgeving. Ook zijn er diverse soorten groene plekken, zoals de 
daktuin, de groene daken, de moestuin en het park. Dit levert hoge kwaliteit en 
grote diversiteit.

LEEFBAARHEID
Door de vorm van het gebouw wordt geluidsoverlast tegengegaan. De daktuin 
wordt op deze manier een rustige, fijne plek. Door loopbruggen direct boven 
de plint te plaatsen, wordt ongewenste wind tegengehouden. Daarnaast is er 
rekening gehouden met het verloop van de zon. Er valt veel zon in de binnentuin 
en ook de schaduw op omliggende (woon)gebouwen wordt beperkt.

INTEGRATIE
De parkeerplaatsen zijn volledig geïntegreerd in het gebouw. Het dak van de 
parkeergarage wordt gebruikt als binnentuin. Daarnaast zijn de laagste punten 
van het gebouw dezelfde hoogte als de omliggende gebouwen, waardoor deze 
niet ‘overschaduwd’ worden. De bouwstijl, materialen, voorzieningen en openheid 
van Delfts Groen zijn karakteristiek; dit zal een gewenste contrastwerking met 
de omgeving aangaan en hierdoor een bijzondere plek in Delft worden!

TOEGANKELIJKHEID
Toegankelijkheid voor verschillende doelgroepen door de combinatie van 
groottes qua woningen en huur- en koopwoningen. Voor studenten, gezinnen, 
alleenstaande, ouderen, stellen zijn van harte welkom! Op het dak boven het 
café zit een moestuin voor alle bewoners. Hier worden groentes en fruit voor 
het café verbouwd. Daarnaast zijn de binnentuin en de levendige plint, met 
diverse horeca-, sport- en werkvoorzieningen uitnodigend voor omwonenden 
en bezoekers van het ziekenhuis. Dit geeft een grote meerwaarde aan de buurt.

un ieke  landmark  met  een  open karakter

De Reinier de Graafweg is een bijzondere plek. Het is de grens tussen stad en platteland en kan ook wel de ‘ingang’ 
naar Delft genoemd worden. Op de parkeergarage van het Reinier de Graaf ziekenhuis zal een open, leefbare, groene 
landmark komen: Delfts Groen. Door de parkeergarage te integreren in het gebouw zal er op het dak een unieke 
binnentuin komen. De plint van het gebouw is omgeven met voorzieningen, zoals een sportschool, werkruimtes en 
een café. De hoogste twee punten zijn 65 meter en bevinden zich tegenover elkaar in het noordwesten en zuidoosten. 


