
Temidden van de cultureel diverse wijk de Voorhof in Delft, biedt the Buddy Building een unieke kans voor studenten, 
ouderen en statushouders. Deze mix aan groepen worden in the Buddy Building letterlijk onder één dak geplaatst en dat 
biedt een hoop mogelijkheden! 
 De bewoners van het complex worden aan elkaar gekoppeld als buddy’s. Studenten worden samengebracht met de 
senioren en statushouders. Hierdoor kunnen de studenten tegen een lagere huurprijs de ouderen en statushouders hulp 
en gezelligheid bieden. Statushouders krijgen een eigen plek en kunnen begeleid worden met praktische zaken en het 
integreren in de Nederlandse taal en cultuur. Senioren krijgen de mogelijkheid tot sociaal contact binnen het gebouw met 
studenten en andere senioren.
 Door senioren een hoogwaardige, nieuwe woning te bieden ontstaat er een doorstroom van starters en jonge gezinnen 
naar (eensgezins)woningen in Delft. Bovendien wordt het tekort aan studentwoningen verminderd en eenzaamheid onder 
senioren bestreden. Daarnaast zijn ook het buurtcentrum, horecagelegenheden en flexwerkplekken te vinden in the Buddy 
Building. Kortom een veelzijdig gebouw met een aanzienlijke betekenis voor Delft en haar inwoners.

The Buddy Building wordt vanaf straatniveau betreden in de levendige plint, waar horeca en flexwerkplekken te vinden zijn. 
Ook wijkcentrum de Vleugel heeft hier een plek. In de lobby na de entree zijn er verschillende liften en trappen die naar de 
woningen leiden. In het lager gelegen gedeelte wonen de statushouders en studenten in studio’s. Omdat de hoogte van dat 
blok beperkt is tot vijf verdiepingen zijn deze woningen te voet te bereiken. De liften naar de ouderenwoningen in het hoger 
gelegen blok slaan de studentenwoningen over. De senioren hoeven zo niet door lange gangen te lopen maar betreden op 
hun verdieping een hofje die onmiddellijk tot de woning leidt. 
 Tussen de twee woonblokken in bevindt zich “De Woonkamer’’. In deze multifunctionele ruimte kan worden gewerkt, 
geleerd, gegeten, gespeeld en vooral gelachen worden. De binnenruimte is groots en flexibel in te delen, zonder dat dit ten 
koste gaat van de huiselijke sfeer. “De Woonkamer” loopt over in het openbare daklandschap. Hier kan aangenaam vertoefd 
worden of aan activiteiten zoals spel en sport worden gedaan. 
 Tenslotte geeft de kroon van het gebouw een fantastisch Delfts uitzicht vanuit het aanwezige restaurant. De hoogte 
van het gebouw is met zijn 52 meter een opvallende, maar bescheiden toevoeging aan de skyline van Delft.Plint ‘‘Woonkamer’’

Sfeerimpressies The BUDDY BUILDING

Daktuin

De Bewoners

Hoe speelt the Buddy Building 
in op de coronamaatschappij? 

• Balans private en ruime publieke 
buitenruimten aan huis

• Flexplekken voor ‘thuis’ werken
• Ouderen kunnen worden bijgestaan 

door studenten (met boodschappen)
• Voldoende verticale transport 

mogelijkheden / liften

Hoe is hoogbouw in te 
passen in de Voorhof?

• Voorhof wordt gekarakteriseerd door 
hoogbouw

• Buddy Building als poort naar tweede 
centrum van Delft

• Voorhof heeft een hoogstedelijk 
karakter waar nog voldoende 
capaciteit is voor nieuwe woningen en 
functies

Hoe kan je hogere dichtheden 
en een hoge levensstandaard 
hand in hand laten gaan? 
• Ouderen: kleiner wonen, sociaal 

contact en nabije voorzieningen 
• Studenten: betaalbare woningen, 

flexplekken en recreëren, 
• Statushouders: contact met de buurt, 

integratie
• Parkeren op dak winkelcentrum De 

Hoven
• Fietsparkeren in de plint of onder 

maaiveld

Hoe ziet een typisch ‘Delftse 
toren’ er uit? Welk karakter 
heeft het? 
• Materialisatie in bakstenen
• Gestapelde Hofjes voor 

ouderenwoningen
• Horizontale gelaagdheid, ritmiek in de 

naoorlogse wijk
• Delftse duurzaamheid onder toeziend 

oog van de TU Delft

Hoe kan the Buddy Building een 
meerwaarde leveren aan de 
buurt/wijk?
• Doorstroom starters, verlichting 

woningmarkt
• Wijkcentrum blijft behouden
• Bekroning functiemenging en 

diversiteit bewoners
• Toekomstbestendig

Hoe  blijft de menselijke maat 
in the Buddy Building bestaan?

• Openbare plint met flexwerkplekken 
en horeca

• Woonkamer-concept met 
gemeenschappelijke activiteiten

• Openbare kroon met horeca en 
panoramadak

• Jongeren die de trap kunnen nemen in 
de lager gelegen woningen en ouderen 
verticaal verdeeld in de toren
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