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Nieuw Delft: passende hoogbouw op een ankerpunt 
Hoogbouw in Delft moet gekoppeld zijn aan belangrijke ankerpunten in de stad; dus niet zomaar hoogbouw 
op elke locatie, maar hoogbouw als middel om belangrijke punten in de stad te accentueren. Deze centraal 
gelegen locatie aan het eind van het Van Leeuwenhoekpark biedt een ideale uitkomst voor een hoogteaccent 
van ongeveer 70 meter met een combinatie van publieke en private functies in het gebied. De hoogte is niet te 
overheersend en past bij het programma en belang van de locatie voor de stad. De locatie ligt precies op het 
punt waar het park en de spoorlijn bij elkaar komen. Het is een belangrijk ankerpunt dat de overgang markeert 
van Nieuw Delft naar het zuiden van de stad.  

Ruimtelijk concept: van park naar uitzichtpunt + frisse lucht
Op deze locatie komen verschillende belangrijke lineaire stadselementen bij elkaar: het langgerekte Van Leeuwenhoekpark, de spoorlijn 
die hier ondergronds gaat en het fietspad van de Abtwoudseweg. Wij willen al deze elementen op elkaar en de locatie laten aansluiten. 
We doen dit door het park schuin omhoog door te laten lopen naar een fantastisch uitzichtpunt waar je uitkijkt over de spoorlijn en de 
nieuwe ontwikkelingen in Delft Zuid. Een glazen atrium op het zuiden markeert de grens van park en spoorlijn en vormt tegelijkertijd een 
barrière die geluidsoverlast van het spoor en de dominante zuidwestenwind blokkeert. De zon zorgt voor opwarming binnen het atrium, 
wat een natuurlijke ventilatiestroom op gang brengt. Deze natuurlijke ventilatie zorgt voor een gezonde, frisse luchtstroom door het 
gebouw; tijdens de corona pandemie hebben we duidelijk ondervonden hoe belangrijk dit is. Daarnaast zorgt de zon voor een lichtpunt 
dat uitnodigt om door te lopen naar het uitzichtpunt. Het fietspad loopt onder het gebouw door en een hoogteaccent  - een echte eye 
catcher - markeert dit belangrijke punt: vanuit het zuiden een markante toren met groene top; vanuit het noorden een groene loper die 
het park op een passende, mooie en natuurlijke manier beëindigt.
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Schetsmatige plattegronden: actieve plinten en functies
Het gebouw is zorgvuldig ingepast in de omgeving. Open plinten en levendige functies in de onderste 
lagen zorgen voor gezelligheid en zicht op de openbare ruimtes om en in het gebouw. Zo ontstaat er een 
veilig en prettig openbaar gebied.

Uitstraling: duurzaam en menselijk
Wij vinden het belangrijk dat hoogbouw in Delft een duidelijke duurzame 
ambitie en uitstraling heeft. Er wordt daarom gekozen voor duurzame 
materialen; een combinatie van hout en zoveel mogelijk recycling. Dit 
geeft het gebouw niet alleen in ruimte maar ook in materiaalverbruik een 
kleine footprint. Het vele groen zuivert de lucht en zorgt ervoor dat het 
gebouw bijdraagt aan de biodiversiteit in de stad. Door verspringingen in 
de gevel en de balkons, krijgt de gevel een menselijke maat, vriendelijke 
uitstraling en past hij in de omgeving. Deze menselijke maat en 
vriendelijke uitstraling zijn echt Delftse kwaliteiten.  

Mensen: een diverse mix van gebruikers
In De Groene Loper is er plek voor een diverse range aan bewoners en 
gebruikers, die voorzieningen delen en elkaar op een informele manier 
kunnen ontmoeten.

Sociaal concept: geleidelijke overgang privé- publiek
Met corona in het achterhoofd is er gekozen voor een sociaal concept waarbij er een geleidelijke overgang van 
private functies naar publieke functies zal plaatsvinden, zodat mensen elkaar gemakkelijk ontmoeten en er 
echt een gemeenschapsgevoel ontstaat. Op deze manier draagt de architectuur bij aan het verminderen van 
eenzaamheid. Daarnaast worden actieve, gezonde vormen van mobiliteit - zoals lopen en fietsen - gestimuleerd. 
Hierbij zijn verschillende type ruimtes bedacht die geleidelijk in elkaar overgaan: 

5. Publieke ruimtes voor de gehele buurt:
• Groene loper: Deze ruimte is echt een publieke ruimte en zal dus ook een aantal publieke 

functies vervullen. Er zal een buurtcentrum komen en er zullen buiten flexplekken gerealiseerd 
worden. Daarnaast zal er ook een kenniscentrum komen waar de mogelijkheid is om 
congressen en lezingen te houden over duurzaamheid etc. Ook is er ruimte voor cafés. 

• Begane grond: hier zal een fietsenstalling en fietsenmaker komen om de actieve mobiliteit te 
stimuleren. Deze vorm van mobiliteit is erg belangrijk voor de gezondheid. Daarnaast zal er ook 
een supermarkt worden toegevoegd die beschikbaar is voor zowel het publiek als de bewoners 
van de woontoren.  

• Dakmoestuin met café-restaurant: Op de 21e verdieping zal er een dakmoestuin met een 
café-restaurant gerealiseerd worden waar zowel het publiek als de bewoners kunnen genieten 
van lokaal gekweekte producten.  
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DE GROENE LOPER - sociaal, gezond en groen leven op hoogte

1. Eigen woning: Dit is binnen de overgang van privé naar publiek de optie die het meest privé is. 
Het gaat hierbij om een eigen woning met een balkon en/of daktuin.  

2. Woningen met huisgenoten (optioneel voor de mensen die dit willen): Hierbij is er sprake 
van een gemeenschappelijke ruimte voor huisgenoten. Dit is optioneel en zal vooral voorkomen 
bij studenten en ‘friends woningen’. In de ruimte is er bijvoorbeeld een gedeelde keuken 
aanwezig met woonkamer.   

3. Gedeelde gemeenschappelijk ruimte per 3 verdiepingen: Hierbij zal er een 
gemeenschappelijke ruimte zijn per elke drie verdiepingen in het gebouw. Deze ruimte is 
makkelijk te bereiken via de trap. Er is een grote keuken met woonkamer aanwezig, met eventueel 
een wasruimte. Ook zal er buitenruimte aanwezig zijn die beschikbaar is voor de bewoners van 
die drie verdiepingen.  

4. Community ruimte voor het hele gebouw: Deze ruimte is al een stuk meer publiek dan 
bovenstaande niveaus. Deze ruimte is beschikbaar voor het gehele complex en zal een grote 
buitenruimte hebben. Ook zullen er hier faciliteiten aanwezig zijn zoals sportruimte, speelruimte 
voor kinderen, BBQ-faciliteiten en flexwerkplekken.  

David is een derdejaars Bouwkunde student aan de TU Delft. Hij 
vindt duurzaam wonen, gezelligheid en een gevoel van een hechte 
community binnen zijn woning erg belangrijk.
Daarom woont David met drie vrienden in De Groene Loper. 

Na een drukke dag vol colleges en meetings rijden ze zo de 
fietsenstalling in, waarna ze heerlijk kunnen ontspannen en/of studeren 
in de gemeenschappelijke binnen- en buitenruimtes in het complex. 

Voor gezinnen zoals dat van Peter, Kira en Amy is De Groene Loper de 
ideale woonplek.

Dit jonge gezin houdt enorm van het leven in de stad, maar wil ook 
een groene en veilige plek waar hun dochtertje kan opgroeien. Door 
de vele voorzieningen in het gebouw is er voor het hele gezin wat leuks 
aanwezig. Na een lange werkdag stapt Peter zo de sportschool in voor 
een uurtje ontspanning en zijn Kira en Amy te vinden in de binnentuin 
of speelhoek.

Molly is het thuiswerken inmiddels helemaal zat en is toe aan wat 
nieuws. Helaas zorgt corona ervoor dat op kantoor werken er nog 
niet in zit. Daarom bieden de flexwerkplekken gelegen in De Groene 
Loper de ideale uitkomst. Molly kan kiezen of ze binnen wil zitten of 
heerlijk wil genieten van het mooie weer op een van de overdekte 
buitenflexwerkplekken. 

En na een lange werkdag ontmoet Molly haar buurtgenoten in het 
gezellige buurtcentrum.
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