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TU Delft

Om het tekort aan onderwijsrui-
mten van de TU Delft tegemoed 
te komen is naast het gebouw 
voor Lucht en Ruimtevaart een 
onderwijsgebouw gerealiseerd . 

Bijzonder aan dit gebouw is dat 
het een hergebruikt IFD (In-
dustrieel Flexibel Demontabel) 
gebouw is. 
Het onderwijsgebouw dat in 
Delft is herbouwd deed hiervoor 
dienst als onderwijsgebouw 
voor de Hogeschool Rotterdam. 

De configuratie van de een-
heden is hierbij enigszins gewi-
jzigd; enerzijds om een goede 
stedenbouwkundige inpassing 
te realiseren en anderzijds om 
een  betere aansluiting ten 
aanzien van het programma van 
eisen te krijgen.

De gevel is volledig vernieuwd 
en is gematerialiseerd in gepro-
fileerd staalplaat in een drietal 
zilvergrijs tinten. 
Vloeren, wanden, plafonds, 
etc. zijn allen in zwart en/of wit 
uitgevoerd. 



Bibliotheek. 
De oranje kleur van de balie is 
doorgezet in de kolommenrij 
van de bibliotheek.
De bestaande kolommen in 
de bibliotheek zijn omhult door 
overgedimensioneerde oranje 
kartonnen kokers.
Aan de reeks bestaande kolom-
men zijn extra kartonnen kokers 
toegevoegd om zo de afschei-
ding naar de studieplekken 
duidelijk te markeren.                     

Centrale hal
Het interieur van  de centrale 
entree is open en transparant 
gehouden. In deze centrale hal 
is een groot piramide-vormig 
blok geplaatst welke dienst doet 
als podium en ontmoetingsplek. 
Tevens kan dit element dienst 
doen als trap naar de eerste 
verdieping.



De  koffie-kopieerplekken zijn 
op iedere verdieping terug 
te vinden aan de openbare 
ruimten. Zij kenmerken zich 
door hun rode kleur en zijn als 
zodanig duidelijk te herkennen 
per verdieping.            

Het programma van eisen 
onderscheidde een 3-tal kara-
kteristieke onderwijsruimten; 
Projectruimten, Instructielo-
kalen en StudioClassrooms. 
Er is gekozen om deze karak-
ters in kleur tot uitdrukking te 
brengen. Hierdoor is het voor 
de studenten duidelijk in welke 
type ruimte zij zich bevinden. 
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Voor de vloerafwerking is 
gekozen voor een zwart/witte 
tapijttegel. De tapijttegels  zor-
gen voor een betere akoestiek 
van de lesruimten. De tegels 
zijn in verschillende patronen 
gelegd. Dit ondersteunt de 
eigen karakters van de onder-
wijsruimten.


