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The campus of the TU Delft is located in the Zuidpolder, 
a low elevation area with an individual watersystem. The 
Zuidpolder consists of three smaller dependent polders: the 
Wippolder, Zuidpolder of Delfgauw and the Droogmaking

Because of the low elevation and the continious threat of
floodings, water is quickly disposed in the river of the Delftse 
Schie with two pumping stations name: Balthasar van der Pol
and the Zuidpolder. From here the water is further transported
towards the sea.
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Het historische polderlandschap van de TU Del�  
kent een strak blok verkavelingspatroon. Tegen-
woordig hebben deze rechthoekige bouwstenen 
plaatsgemaakt voor een grid van verbindende 
puzzelstukjes in dezelfde oost-west en noord-
zuid oriëntatie.Kijkend naar elk stukje blijkt er 
vaak een bepaalde functie dominant te zijn. Zo 
zijn de stukjes langs de Schie gefocust op in-
dustrie, terwijl de noordoostelijke stukjes meer 
ruimte bieden voor woonwijken. In het mid-
den loopt de strook van de TU Del� , gericht op 
onderwijs en educatie. 

Ten zuiden van de Kruithuisweg is nog relatief 
veel open ruimte, waar in de nabije toekomst de 
TU zijn oranje onderwijs stukjes zal uitbreiden. 
Echter, vraagt de opgave voor meer studentenwo-
ningen, werkplekken en verblijfsplekken ook om 
ruimte. Het is daarom noodzaak om voordat de 
puzzel verder gelegd wordt ook een stukje te vul-
len met unieke functies die nu nog weinig in het 
gebied voorkomen. 

Belangrijk bij het verder invullen van het gele stukje is om te ki-
jken naar de bestaande kwaliteiten en uitdagingen. Zo is het gebied 
al goed bereikbaar via de Mekelweg en zijn er vele sportfaciliteiten. 
De Kruithuisweg zorgt voor geluidshinder, hoewel deze deels wordt 
gedempt door de groenstrook, die ook ecologische waarden hee� . 
Om in de totale puzzel meer diverse kwaliteiten te realiseren wordt 
er met hoogbouw meer studentenwoningen aan het gele stukje toe-
gevoegd. Om een plek te creëren waar niet alleen gewoond, maar ook 
geleefd kan worden, komen er veel nieuwe faciliteiten om ruimte te 
bieden aan werk, sport, studeren, workshops, winkelen en andere dien-
sten. De groene buitenruimte wordt publiek toegankelijk en nodigt uit 
om te verblijven en ontmoeten.

Het uiteindelijke karakter van het stukje wordt bepaald door de optel-
som van bestaande en nieuwe elementen.

Het nieuwe Place TU Be studentencomplex is aan de kant van de autoweg 
glad, met groene muurvegetatie voor meer geluidsdemping. De andere zijden 
hebben een rotsachtige vorm, wat zorgt voor een variatie aan reliëf en tevens 
contrasteert met de andere strakke, gladde gebouwen op de TU campus. De in-
hammen creëren interessante zones bij de plint. De twee kleine gebouwen aan de 
zuidkant van het gebied zijn met opzet open gelaten. Hierdoor zullen toekomstige 
aanliggende stukjes gemakkelijk aansluiting vinden met het studentencomplex, 
waarbij de voorzieningen breder gebruikt kunnen worden. 

De plint biedt een grote variatie aan voorzieningen, winkels en verblijfsplekken 
voor zowel de inwonende studenten als de nabije omgeving. Door een breed, 
publiek plein tussen de Mekelweg en Place TU Be campus te creëren, wordt 
de plint ook toegankelijk vanaf buiten het complex. Binnen in het gebied ligt een 
centrale groene ader die de verschillende gebouwen met elkaar verbindt, met het 
am� theater als centrale ontmoetingsplaats. In een duidelijke lijn zorgt de strook 
groen voor een goede zichtlijn naar de achterliggende sportterreinen, wat het ge-
bied tot een levendige plek maakt om te wonen en te verblijven.

Studenten hebben op grote schaal 
problemen ondervonden van de coro-
napandemie. De problemen van een-
zaamheid en het langdurig verblijven 
in kleine binnenruimtes moeten een 
ontwerpend antwoord krijgen in het 
nieuwe complex. Door de open groene 
binnenruimte tussen de gebouwen als 
gezamenlijke ontmoetingsplek voor 
de studenten in te richten, is er altijd 
voldoende ruimte voor studenten om 
elkaar veilig te ontmoeten. Daarnaast 
kan door het reliëf in het gebouw veel 
buitenruimte op de uitstekende daken 
worden gecreëerd. Met deze dakterras-
sen wordt per gang of kamer in meer 
besloten kring van een veilige plek 
buitenplek voorzien.
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