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Achtergrond 
Als reactie op de woningnood wil de gemeente Delft de komende jaren 15.000 nieuwe woningen 
realiseren binnen de grenzen van de stad. Een hele opgave, die onder andere kan worden gerealiseerd 
door middel van hoogbouw. Hoge woontorens brengen echter interessante vraagstukken met zich mee, 
bijvoorbeeld over wind en schaduw, maar ook over drukte en leefbaarheid. 

Om deze vraagstukken een plek te geven, werkt de gemeente aan een update van haar hoogbouwvisie. 
Want wat betekent hoogbouw precies voor de stad? Voor de skyline, voor de vindbaarheid van routes, 
voor de buurt? En welke voorzieningen moeten worden toegevoegd? De nieuwe visie moet deze vragen 
beantwoorden. Om zo de plekken te kunnen bepalen waar hoogbouw kan plaatsvinden én onder welke 
voorwaarden. 

Om input te krijgen voor deze nieuwe hoogbouwvisie heeft de gemeente – in samenwerking met de City 
Deal Kennis Maken Delft – studenten van De Haagse Hogeschool, hogeschool Inholland en de TU Delft 
uitgenodigd mee te denken. Zij gingen twee volle dagen – van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat – aan de 
slag met vragen als: hoe kunnen we met hoogbouw een meerwaarde leveren, aan de buurt, wijk en stad? 
Hoe kunnen we ‘woonverdichting’ combineren met een hoge levensstandaard? Hoe behouden we de 
menselijke maat bij hoogbouw? En hoe kunnen we rekening houden met de lessen die we in deze corona-
tijd hebben geleerd over wonen, werken en samenleven? 

Op 4 en 5 juni 2021 hebben studenten van verschillende opleidingen meegedacht over de 
hoogbouwopgave in Delft. Zij maakten diverse ontwerpen voor woontorens op zes verschillende locaties. 
Met behulp van diverse inspiratiesessies en opdrachten werkten de studenten hun ideeën verder uit om 
zo de voordelen van hoogbouw te benutten en eventuele knelpunten te voorkomen. Uiteindelijk kwamen 
zij, onder het toeziend oog van onder meer stadsbouwmeester Tako Postma, tot een ‘ontwerp’ voor 
hoogbouw op zes potentiële plekken. Dat leverde een diversiteit aan gebouwen op wat betreft hoogte, 
vorm, kleur en functionaliteit.  

Onderzoeks- en ontwerpvragen  
Voorafgaand aan de challenge hoogbouw zijn er vier vragen geformuleerd die de studenten moesten 
meenemen in hun ontwerp. Dit zijn de volgende vragen:  

- Hoe is hoogbouw in te passen op een aantal aangewezen locaties? 
- Hoe kan hoogbouw een meerwaarde leveren aan de buurt, wijk of stad? 
- Hoe kan je hogere dichtheden en een hoge levensstandaard hand in hand laten gaan? Hoe zorg je 

dat ook bij hoogbouw de menselijke maat – in zowel architectuur als stedenbouw – blijft bestaan? 
- Welke randvoorwaarden dienen er te worden gesteld aan hoogbouw als je rekening moet houden 

met de anderhalve meter maatschappij? 

Naast deze vragen kreeg elk groepje studenten achtergrondinformatie over de inpassing van hoogbouw 
op de door de groep gekozen specifieke locatie. Op basis van de vier hoofdvragen en de aanvullende 
informatie heeft de jury de posters met de aangeleverde toelichtingen beoordeeld.  

De jury 
In dit juryrapport zijn de ontwerpen beoordeeld door een jury van drie gemeenteraadsleden van Delft, die 
op persoonlijke titel hun mening hebben gegeven als betrokken Delftenaar. Coby de Koning (Hart voor 
Delft) is gepensioneerd en voormalig ambtenaar van de burgelijke stand. Bert van der Woerd 
(Christenunie) is system engineer en heeft heel lang geleden bouwkunde gestudeerd. Sivan Maruf (D66) 
studeert zelf bouwkunde aan de TU na zijn Hogeschool bouwkunde te hebben afgerond.  

De juryleden hebben eerst persoonlijk en daarna gezamenlijk alle plannen doorgenomen. Zij hebben per 
ontwerp positieve aspecten en verbeterpunten benoemd. In een tweede ronde hebben de juryleden allen 
een derde, tweede en eerste prijswinnaar aangewezen. Het oordeel was niet unaniem, maar dat vonden de 
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leden geen bezwaar. Het gemiddelde van de oordelen was namelijk voor alle juryleden een hele goede 
uitkomst van een interessante discussie over de betekenis van hoogbouw voor de stad Delft. 

Algemene opmerkingen 
De jury was erg onder de indruk van de ingediende plannen, zowel van de inhoud als van de wijze waarop 
deze gepresenteerd zijn. Het is ronduit bijzonder om te zien hoeveel denkkracht en creativiteit hier naar 
boven is gekomen, zeker als je bedenkt dat er twee dagen gewerkt is door een kleine groep studenten, die 
elkaar vooraf nog niet kenden. Er is buitengewoon hard gewerkt en de jury is daar zeer enthousiast over. 

- De vraag wat Corona voor betekenis voor de stad gaat hebben, was een interessante invalshoek. 
De groepjes hebben er verschillend over nagedacht. Post-corona is er vraag naar meer ruimte om 
thuis te werken en naar openbare ruimte, je moet mensen daarvoor de ruimte bieden. Het is al 
helemaal een uitdaging om mensen in de hoogte de ruimte te bieden, en dan ook nog op afstand. 
Het wordt steeds drukker in de openbare ruimte dus dat is een belangrijk vraagstuk.  

- We hebben in Delft allerlei bouwkunde studies, een van de juryleden merkt op dat dat nou niet 
meteen tot meer creatieve oplossingen in de stad leidt: er wordt vrij recht toe recht aan gebouwd. 
De studenten bewijzen dat het spannender kan, terwijl het tegelijkertijd ook erg passend is voor 
de locaties.  

- Een ander jurylid merkt op veel locaties in het eerste opzicht niet meteen geschikt te vinden voor 
hoogbouw. Het jurylid was bij het bekijken van de locaties bang voor “een storende splinter die 
zorgt voor problemen met wind en een slecht zicht.” Des te verrassender was het daardoor voor 
het jurylid dat de ontwerpen juist laten zien dat het ook anders kan uitpakken, er was eigenlijk 
geen ontwerp bij dat op die plek niet zou kunnen.  

- De meeste studenten hebben zich met hun ontwerpen verdiept in de bewoner. Dat is een goede 
zaak, die soms naar de achtergrond lijkt te zijn verschoven: wie gaan er allemaal wonen in 
hoogbouw? Ondanks dat mensen achter dezelfde voordeur wonen, lijken mensen in een flat 
elkaar vaak minder te ontmoeten dan bewoners van een straatje. Flats zijn vaak de meest 
individualistische woningen, sociale cohesie is daar niet gegarandeerd. Verdiepen in hoe 
bewoners elkaar wel kunnen ontmoeten is dan een sterk uitgangspunt.  

Groep 1: Delfts Groen 
Groep 1 heeft een ontwerp gemaakt voor hoogbouw op de Reinier de Graafweg. Het ontwerp komt op de 
plek van de parkeerplaats, de studenten hebben de parkeergarage geïntegreerd met het gebouw. De 
bouwhoogte is in dit gebied niet hoger dan 75 meter. De studenten hebben gekozen voor een ‘open, 
leefbare, groene landmark’ met een maximale hoogte van 65 meter.  

Goed:  

- De gemeenschappelijke ruimte is dicht bij het maaiveld geplaatst. De structuur van de hoogbouw 
is gestapeld waardoor je de openbare ruimte ook vanaf de begane grond kan zien. De gevel doet 
denken aan de trapgevels uit de binnenstad en hebben daarmee een Delfts karakter. 

- De onderkant en de tuin is toegankelijk voor iedereen. Je ziet verschillende trapjes en hoogtes, dat 
versterkt de interactie. De openheid is mooi en dat is juist iets wat je vaak mist bij flats.  

- Er is daar nu relatief weinig groen dus het zou fijn zijn dat je bij het betreden van de hoogbouw 
het gevoel hebt dat je in het park stapt. Dat lijkt zeker bij de eerste schets zo te zijn. 

- De plek van de toren is gekanteld om rekening te houden met de zon (en de schaduw voor de 
buren), daar is goed over nagedacht.  

- De impact van corona is verwerkt door het toevoegen van meerdere ontmoetings- en 
werkruimtes.  

- Het ontwerp is heel intrigerend omdat de ruimte voor bewoners en voor toevallige gebruikers, 
bijvoorbeeld de medewerkers van het ziekenhuis die een pauzewandelingetje maken, op een 
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goede manier samen gebruik kunnen maken van de grote groene binnentuin, die heel slim 
verbonden is met de omgeving. 
 

Verbeterpunten:  

- Op de onderste schetsen lijkt de buitenkant van het gebouw wat minder speels en lijkt er aan de 
buitenkant wat minder groen zichtbaar te zijn, de binnentuin verdwijnt op die tekeningen uit 
beeld.   

- Hoe hoog is het gebouw uiteindelijk? De twee soorten schetsen en de tekst lijken daarin te 
verschillen. Bij de onderste drie schetsen lijkt de plint al uit twee verdiepingen te bestaan en lijkt 
het ontwerp veel kolossaler.   

- De voorkant zou nog meer meegenomen kunnen worden in het speelse van het gebouw, dat je 
ook al aan de straatkant het gevoel hebt dat je in het park stapt.  

 

Groep 2: The Buddy Building 
Groep 2 heeft een ontwerp gemaakt voor hoogbouw aan de Martinus Nijhoflaan. In dit gebied is er ruimte 
voor een hoogbouwontwerp van maximaal 52 meter hoog. In deze buurt zijn en worden veel verschillende 
types woningen in de verhuur gebracht. De studenten hebben bewust gekeken naar de verscheidenheid 
van woonvormen en hoe daartussen de sociale samenhang bevorderd kan worden.  

Goed:  

- Dit groepje heeft verreweg het meest gekeken naar het perspectief van de bewoners: wie gaan er 
in het gebouw wonen? Daar ligt de nadruk op en dat past ook goed bij deze locatie. Heel erg leuk 
om te zien dat de studenten een idee hebben bedacht waarin verschillende groepen bewoners het 
gebouw delen, maar ook elkaars leven verrijken.  

- Het bewonersperspectief waarbij een dag in het leven van verschillende bewoners wordt belicht 
is sterk.  

- Het Corona-aspect heeft de aandacht gekregen met ontmoetingsruimtes en entrees op 
verschillende schaalniveaus.  

- De leuke naam van het gebouw is al een symbool op zich, die de lading van het gebouw heel mooi 
dekt. 

- Op de poster is ook de theorie erbij gepakt en leggen de studenten goed uit wat zij bedoelen.  
- Het buurthuis betrekken is positief, daarnaast is het mooi dat gemeenschappelijke ruimtes op 

drie niveaus zijn.  
 

Verbeterpunten:  

- Het ontwerp wordt vanuit esthetisch oogpunt wat minder mooi gevonden. Hij is erg vierkant, of 
in ieder geval lijkt dat zo als je kijkt naar het ontwerp. Er is overigens wel goed nagedacht over de 
hoogte: hij is iets minder hoog dan de andere flats en dat zou passend kunnen zijn, maar de relatie 
met de omgeving wordt uit de presentatie niet goed duidelijk. 

- De poster heeft veel tekst, weinig beeld. Waar zit de interactie precies in het ontwerp? Dit wordt 
wel beschreven in de tekst en in de illustraties maar het verhaal zou veel sterker zijn geweest als 
je dit zou terugvinden in het ontwerp.  

- In het ontwerp gaan de speeltuin en buurthuis weg, het is jammer dat het wat onduidelijk blijft 
hoe die dan weer terugkomen en welke rol die functies spelen voor de gemeenschap in het 
gebouw. Dat was een kans geweest.  
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- De verbinding tussen de parkeerplaatsen van het winkelcentrum en het gebouw is een 
belangrijke kans om dit ontwerp realistisch te maken. Dat had nog wat verder uitgewerkt kunnen 
worden.  

 

Groep 3: Place TU be  
Groep 3 heeft een ontwerp gemaakt voor hoogbouw op TU campus ten zuiden van de Kruithuisweg. Op de 
hoek van de Mekelweg en de A. Fokkerweg zijn nu meerdere sportvelden. Een van de sportvelden gaat 
verhuizen. Deze locatie zou een kans kunnen bieden voor  studentenwoningen. Deze ontwikkeling staat 
los van de ontwikkeling van Schieoevers. De studenten hebben bewust gekeken naar de leefbaarheid van 
het campusgebied en hoe deze, door onder andere voorzieningen aan te brengen, verhoogd kan worden.   

Goed:  

- De juryleden krijgen bij het ontwerp hetzelfde gevoel als bijvoorbeeld bij de kubuswoningen in 
Rotterdam of het Mosaic gebouw in Barcelona. Het is opvallende hoogbouw, het ziet er echt uit als 
een landmark. Het is opvallend, mooi en ook een beetje rommelig. Het ziet er gezellig uit om te 
wonen. De vrolijkheid kan de uitstraling naar de hele wijk positief beïnvloeden.  

- Het ontwerp ziet eruit als een omgekeerde duplo-ton met kleuren. Hij is tegelijkertijd geordend 
want je kan ieder blokje erin en eruit schuiven. Dat maakt hem ook nog modulair, doordat je de 
units erin en eruit kunt schuiven. Dat maakt dat dit een heel interessant idee is voor deze locatie. 

- Van alle plekken waar je iets geks kan doen, is dit de plek. Dit kan niet zomaar ergens anders 
geplaatst worden, maar hier wel: het gebouw past op deze plek en is een goede aanvulling op de – 
qua architectuur – redelijk monotone gebouwen op dit deel van de campus.  

- Er is goed rekening gehouden met de geluids- en luchthinder van de provinciale weg. 
- Er zit een goed denkproces en verhaallijn achter het ontwerp. Door te denken vanuit het 

missende puzzelstukje krijg je een goede onderbouwing voor de keuzes die zijn gemaakt. Er zijn 
namelijk nog weinig voorzieningen op de TU campus waardoor de leefbaarheid ook matig is. Dat 
voegen de studenten hier toe. Het is ook leuk dat er is nagedacht over verschillende soorten 
woningen, groepen en studio’s. 

- Het corona-aspect is ook meegenomen, juist voor studenten is ontmoeting op verschillende 
manieren heel belangrijk om zo eenzaamheid te voorkomen en daar biedt dit plan kansen voor. 

- Het gebouw heeft een leuke naam die blijft hangen.  

Verbeterpunten: 

- In het ontwerp wordt gestapeld met kleine eenheden. Hoe je dat aan elkaar gaat koppelen lijkt 
nogal ingewikkeld. Het lijkt nogal druk organiseren worden op te kleine blokjes. 

- De relatie met de omgeving is nog onduidelijk. Het gevaar is dat dit een ‘stand alone’ gebouw 
wordt. 
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Groep 4: De Groene Loper 
Groep 4 heeft een ontwerp gemaakt voor hoogbouw in Nieuw Delft, op kavel 7 (in de omgeving van het 
treinstation). De uitdaging is dat dit gebouw deels op de spoortunnel staat. De studenten moesten daarom 
nadenken over een innovatieve en lichte constructie. Er is hier ruimte voor een bescheiden hoogteaccent, 
tot 40 meter. De studenten hebben in hun ontwerp de nadruk gelegd op duurzaamheid en groen. Daarbij 
hebben zij een geleidelijke overgang gemaakt van privéruimtes naar publieke ruimtes.  

Goed: 

- Er is goed gelet op een begin- en eindpunt: van park naar uitzichtpunt. De parkzijde ziet er heel 
erg mooi uit, mooi dat er zoveel groen is. De groene lijn is doorgepakt. Dat is ook precies de 
opdracht die er ligt, dat het lange park een mooi eindpunt krijgt. Er is duidelijk nagedacht over 
wat je aan het eind van het park zou kunnen neerzetten, door middel van een doorverbinding 
naar het park toe. Over dit concept is goed nagedacht.  

- De toelichtingen zijn uitgebreid. Het ontwerp geeft voer voor discussie.  
- De sociale overgang van privé naar publiek is positief, deze uitgangspunten zijn in theorie goed 

uitgedacht.  
- Het kenniscentrum van duurzaamheid, groen en diversiteit is een toevoeging aan de stad.  

Verbeterpunten: 

- De bomen lijken in de ontwerpen te groot, nu komt het wat vreemd over om bomen op deze 
hoogte te zetten. Bomen op die hoogte is technisch gezien zeker mogelijk, maar het voelt nu 
gevaarlijk en onrealistisch aan.   

- Als grootste schets is de dwarsdoorsnede genomen, daar mis je juist de overgang van groen die 
dit ontwerp zo sterk maakt. Dit concept straalt niet echt uit in het plaatje. Het zou goed zijn om 
het idee van de groene loper meer centraal te zetten. 

- De parkzijde ziet er mooi uit, maar dat gaat wel een beetje ten koste van de “zijkanten” van het 
gebouw, die voor de omwonenden wel heel erg het zicht blokkeren en erg vierkant en saai lijken. 
Ook het enorm hoge atrium aan de spoorzijde is wel erg megalomaan en leeg.  

- Het gebouw lijkt erg hoog voor de mogelijkheden op de locatie.  

 
Groep 5: Verbinden met Hoogte 
Groep 5 heeft een ontwerp gemaakt voor hoogbouw aan de Pierre van Hauwelaan. Het idee van de 
Vierhovenkerk op de bovenverdieping (zoals beschreven staat in het opdrachtformulier) is niet meer in 
de opgave gekomen van dit groepje. In plaats daarvan hebben de studenten zich gericht op het bereikbaar 
maken van groen. Een ander centraal thema is verbinding: het verbinden van de buurten Voorhof en 
Buitenhof en het verbinden van mensen door het openbare park en de publieke plint. De maximale hoogte 
van hoogbouw op deze locatie is 75 meter.   

Goed: 

- Van buiten is het ontwerp erg leuk om te zien.  
- Op de begane grond is er gekeken vanuit vier zichtlijnen. Het is niet gericht op een gedeelte van 

Delft maar het ontwerp met de schijven zorgt ervoor dat het gebouw aan alle kanten mooi is.  
- Er wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen voorzieningen onderin en het wonen in de 

hoogte. Alle functies zijn geclusterd in de plint en op de eerste en tweede verdieping.  
- Het gebouw is transparant. Als er avonds ook licht brandt zorgt dat voor een veilig klimaat.  
- Het is mooi dat er sprake is van verdichting en tegelijk vergroening: Het gebouw maakt ruimte 

om de ecologische hoofdstructuur langs de Beatrixlaan ook beleefbaar te maken, zowel voor 
beestjes als voor mensen.  
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- Er is goed nagedacht over zichtlijnen en die leiden tot een mooie vorm van het gebouw.  
- Privé en openbaar zijn goed met elkaar verweven, het lijkt een heel aantrekkelijke plek om te 

wonen. 

Verbeterpunten: 

- Is de toren hoog genoeg? 
- Waarom is er niet nagedacht om geleidelijk naar boven (naar de publieke terrassen) te kunnen 

lopen? Dan maak je het gebouw geschikt voor iedereen.  
- De schets doet wat kantoorachtig aan, maar dat komt ook omdat het zo strak getekend is. Hoe 

zorg je ervoor dat het interactief is terwijl het gebouw van de buitenkant wat kolossaal lijkt? De 
meningen verschillen hier wel over, smaak verschilt natuurlijk ook.  

- De nadruk ligt op de natuurinclusiviteit, maar het gebouw is helemaal van glas. Daartussen had 
nog meer verbinding gemaakt kunnen worden. 
 

Groep 6: Circulair Delft 
Groep 6 heeft zichzelf een net wat andere opdracht gegeven. In plaats van een nieuwe woontoren 
ontwerpen, hebben zij een ontwerp gemaakt voor vernieuwing/renovatie van een al bestaande 
hoogbouwflat. Zij hebben gekozen voor de galerijflat aan de Hendrik Tollensstraat. In hun ontwerp 
hebben ze de nadruk gelegd op circulariteit en het vergroten van woon- en ontmoetingsruimtes. 

Goed: 

- De studenten hebben gekozen voor een uitdagende plek voor de aanpassing.  
- Het karakter van de flat is behouden maar de studenten hebben een mooie interpretatie geschetst 

van wat er staat naar een 2021 manier. Het langwerpige en platte uiterlijk hebben ze gehouden 
maar het is een stuk transparanter en gastvrijer geworden.  

- De interactie is geconcentreerd onderin, dat is sterk. Als je naar de sportschool gaat, moet je langs 
andere functies. Je ziet andere dingen gebeuren. De concentratie en aanpassing naar de vorm is 
positief. Het gebied knapt er van op, je kan je voorstellen dat het een levendige buurt gaat zijn. 

- De flat wordt gestript en meerdere woningen worden samengevoegd tot 1 woning. Er ontstaat 
een veel gevarieerder woningaanbod. De woningen zoals ze nu zijn, zijn voor een gezin te klein, 
daar wordt op deze manier een oplossing voor gevonden.  

- Het circulaire laten ze ook zien, dus de titel heeft een uitwerking gekregen.  

Verbeterpunten 

- In zo korte tijd kon niet bewezen worden dat de enorme ambities met het casco ook echt 
realistisch zijn. Dat zou nader onderzocht moeten worden.  

- Het ontwerp is wat lastiger te rijmen met het woningtekort vraagstuk. Er worden wel wat 
woningen toegevoegd door één laag toe te voegen (optoppen), maar tegelijkertijd worden er 
woningen samengevoegd. Daarmee lijkt het alsof er eerder minder dan meer woningen gemaakt 
worden. 

- Vanuit de poster is het moeilijk om de antwoorden te destilleren op de onderzoeksvragen die 
vooraf opgesteld zijn.  
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De prijzen 
De jury wil nogmaals alle studenten hartelijk bedanken voor hun interessante en inspirerende ideeën. De 
jury hoopt dat de discussie in de stad over hoogbouw net zo boeiend zal zijn als die in de jury, dankzij de 
studenten ontstond er een buitengewoon enthousiaste en geanimeerd gesprek over de rol die hoogbouw 
in Delft zou kunnen spelen. Voor de jury zijn alle ingediende plannen winnaars, omdat ze hun doel, de 
meerwaarde van hoogbouw tonen, meer dan bereikt hebben.  

Helaas zijn er maar drie prijzen. Die heeft de jury als volgt toegekend: 

Het plan Circulair Delft van Laura Wiedenhöver, Marco Delgado Gosálvez en Diederik de Vries krijgt een 
eervolle vermelding van de stadsbouwmeester, omdat de groep de noodzaak van nieuwbouw op een hele 
inhoudelijke manier heeft bevraagd. Delft kan ook groeien door op een creatieve manier naar de 
bestaande stad te kijken. Het haalde de prijzen net niet omdat het toch te weinig invulling gaf aan de 
gewenste verdichtingsopgave.  

Het plan De Groene Loper, van groep 4 (Nick Buurman, Nienke Ketting, Simone Tax), krijgt een pluim van 
de jury voor het iconische beeld van de groene toren aan het einde van het lange Van Leeuwenhoekpark. 
De jury vond dat de andere zijden van het gebouw net te weinig aandacht had gekregen, maar hun plan 
stond toch maar mooi groot in het AD!  

Het plan Buddy Building, van groep 2 (Deborah Dekker, Tejon Kraan, Leslie Ing, Michelle Berden) verdient 
een heel groot compliment voor de consequente doorvertaling van een idealistisch woonconcept dat heel 
goed past bij Delft en de buurt waar het voor ontworpen is, jammer dat de vertaling tot gebouw net niet 
inzichtelijk genoeg was. 

De derde prijs is voor het plan van groep 1, Delfts Groen (Francis Noordermeer, Nina Scholten, Nora 
Allan). Op een plek die de jury helemaal niet zo voor de hand liggend vindt voor een toren, is een hele 
bijzondere connectie tussen woningen en (semi-)openbare ruimte gemaakt. Het ontwerp is echt een 
verrijking voor de buurt, waar door de grote schaal van de andere aanwezige gebouwen, huiselijkheid en 
prettige ontmoetingsplekken worden toegevoegd. 

De tweede prijs geeft de jury unaniem aan het plan Verbinden met Hoogte van groep 5 (Fleur Hemelrijk, 
Paula Nooteboom, Tim Stins) dat een prachtig beeld geeft over hoe wonen gecombineerd met natuur, door 
een open relatie aan te gaan met de omgeving een versterking van de buurt kan vormen. 

En dat betekent dat de eerste prijs gaat naar het plan dat de jury ziet als een icoon: een beeld dat in een 
oogopslag laat zien dat een onherbergzame, zakelijke omgeving kan worden veranderd in een plek waar je 
graag wilt zijn, samen kan wonen en elkaar kan ontmoeten in een informele sfeer. De prijs gaat naar de 
Place TU be you, van groep 3 (Jelle Dekker, Jitse Smit, Sara Goudsblom). 

 
 

 

 

 

 

Meer informatie over de challenge is te vinden op: https://www.studentenonderzoekinDelft.nl/hoogbouw  

https://www.studentenonderzoekindelft.nl/hoogbouw

	Colofon
	Achtergrond
	Onderzoeks- en ontwerpvragen
	De jury
	Algemene opmerkingen
	Groep 1: Delfts Groen
	Groep 2: The Buddy Building
	Groep 3: Place TU be
	Groep 4: De Groene Loper
	Groep 5: Verbinden met Hoogte
	Groep 6: Circulair Delft
	De prijzen


