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SO GEBIEDSPLAN DUWO DELFT
nieuwbouw, verhuizing DUWO, waterbergingsopgave

AANLEIDING

DUWO

horeca

studenten
huisvesting

opgave vanuit 
GroenBlauw:
waterberging
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SO GEBIEDSPLAN DUWO DELFT
route studenten: DUWO-terrein als schakel tussen TU-terrein en centrum

PLANGEBIED IN CONTEXT

TU Delft

TU Noord

Centrum
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SO GEBIEDSPLAN DUWO DELFT
formele buitenrand - informeel binnengebied

PLANGEBIED IN CONTEXT
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SO GEBIEDSPLAN DUWO DELFT
deelgebieden en aansluitingen

OPGAVE

Botanische Tuin TU

Science Centre TU

Kanaalweg 
gemeente

St Sebastiaansbrug
gemeente

Mijnbouwstraat
gemeente

Mijnbouwplein
gemeente

Poortlandplein
gemeente
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verbindende verharding plekken en routes markeren met één materiaal

waterberging

auto en bus

schets

SO GEBIEDSPLAN DUWO DELFT
samenhang en diversiteit

CONCEPT



7

SO GEBIEDSPLAN DUWO DELFT
ontwerpproces

VARIANTEN



9

WATERBERGING/PARK

open water en groene taluds DUWO meubels verspreid in park

laagtes en dijkjes sportplek voor studenten

verblijfgebied speelelement science center

stapstenen

hoog gras aan rand gebouw

vijver met waterlelies

talud met riet
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water in droge periode water in natte periode water in extreem natte periode

water in berging:
- van daken en verhardingsvlakken
- via ondergrondse buizen
- via afschot en goten  in openbare ruimte
- direct regenwater

water uit berging:
via overstort/duikers naar 
omliggend watersysteen

overstort zorgt dat 
water niet verder stijgt
dan een bepaald peil

Water afvoeren: water wordt tijdelijk vastgehouden en daarna afgevoerd

verblijfplek in 
de zon

droge plekken
bieden ruimte
voor activiteiten

‘dijkjes’ zijn de
verbindende 
routes

Verblijfplekken en routes in droge periode: veel park, weinig water

‘dijkjes’ blijven altijd droog:
de belangrijkste routes blijven
altijd begaanbaar

Routes in natte periode: park is tijdelijk nat, routes blijven droog

Ophogen en afgraven: gesloten grondbalans + door ophogen is plaatselijk meer peilstijging mogelijk

ophogen boven
huidig maaiveld 
(-0,7m NAP) huidige sloot

-0,7m NAP

afgraven onder
huidig maaiveld 
(-0,7m NAP)

-1,1m NAP

permanent water onder
grondwaterpeil
(-1,1m NAP)

tijdelijk bergen boven
grondwaterpeil 
(-1,1m NAP)

Water bergen: wens gezamenlijke partners GroenBlauw is: 1200m3 (= 3000m2 bij 0,4m peilstijging)
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Systeem Zuidpolder van Delfgauw Delft Zuid-Oost: plekken met wateroverlast TU Noord: watersysteem

waterove

SO GEBIEDSPLAN DUWO DELFT
opgave vanuit GroenBlauw

WATERBERGING
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ENTREEGEBIED

groene parkeerplaatsen

stapstenen

bus

stapstenen

parkeren tussen hagen en bomen hagen om het parkeerterrein

parkeren tussen bomen

haag om gebouw aanvullen

slagboom in/uit

anti-parkeer objecten/reliëf

varens behouden



12

PLEIN

‘tapijt’ met boom en/of meubel

trappen

terrasbetonnen tegels als ‘tapijt’

meubel met ‘koelwater’

combinatie beton en gebakken

haag voorkomt auto’s op pleingroep bomen vormt massa

‘transparante’ bomen herkenbaar DUWO meubilair
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BINNENHOF

bakken met beplanting combinatie beton en gebakken

bakken met beplanting beton materiaal binnengebied

bloeiende bomen in bakken haagelement

meubilair verwerkt op bakken plint is van gebakken materiaal

eetbare restauranttuin vijvers met riet
bakken met beplanting en hagen 
schept groene aanblik
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10 20 30 40 50SCHETS PLANKAART
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SCHETS PLANKAART

aandachtspunten:

- Waterloop in het gebied
- Aansluiting van de waterloop op systemen in de omgeving
- Afstemming met werkzaamheden gemeente

- Parkeren bij Kanaalweg 4 + knip in Kanaalweg
- Verbindingen Botanische Tuin en Science Centre
- Parkeerzone achter Mijnbouwstraat 120
- Parkeerbalans van nieuwe gebiedsprogramma DUWO


