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Van tijdelijk naar 
permanent

Het tijdelijke onderkomen van de Faculteit Bouwkunde in het voormalig hoofdgebouw van 
de Technische Universiteit Delft bevalt zo goed dat besloten is hier permanent te blijven. Een 

grootscheepse restauratie maakt in de komende twee jaar het gebouw vitaal. Gevel, dak en 
binnenklimaat worden gefaseerd aangepakt terwijl het gebouw volop in gebruik is. 
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Vijf jaar geleden verbrandde het gebouw van de faculteit 

Bouwkunde (BK) van de TU Delft. Als tijdelijk onderkomen werd 

gekozen voor het hoofdgebouw van de TU dat eigenlijk tot 

appartementencomplex zou worden verbouwd. De aanvanke-

lijk tijdelijk bedoelde huisvesting bevalt goed en vandaar is het 

besluit genomen permanent in het gebouw te blijven. Hiervoor 

zijn tijdelijke ingrepen, gedaan op het vlak van installaties en 

onderhoud niet voldoende. De komende twee jaar wordt het 

hele complex, BK City, grondig onder handen genomen. De 

ingrepen betreff en voornamelijk herstel en revitalisering van de 

gevels en daken en het verbeteren van de installaties voor het 

binnenklimaat. Alle werkzaamheden worden uitgevoerd terwijl 

het gebouw volop in gebruik is. Het monumentale, voorma-

lige hoofdgebouw met een omvang van ruim 44.000 m2 is 

 lees verder op de volgende pagina >>>

JURRIËNS  
De uitvoering van het restauratieproject van de faculteit Bouwkunde is in handen van 
aannemer Jurriëns. Specifi eker, door het in 1847 opgerichte bouwbedrijf Huurman 
uit Delft dat al in 1999 werd overgenomen door Jurriëns. In de afgelopen 14 jaar is 
Huurman op organisatorisch gebied steeds dichter bij Jurriëns komen te staan. De 
groeiende synergie tussen Huurman en Jurriëns heeft uiteindelijk tot de beslissing 
geleid om Huurman begin dit jaar ook in naam op te laten gaan in Jurriëns. Dit sluit 
aan bij de gedachte dat Jurriëns zich nadrukkelijk in drie regio’s (Noord, Midden en 
West) op drie pijlers restauratie, bouw en onderhoud wil richten.
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Voor de af- en aanvoer van lucht krijgt de gevel 

meer gevelopeningen. De uit tegels opgebouwde 

ornamenten om de zuurkastopeningen worden 

exact nagemaakt in de werkplaats van Van Milt.
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De specialisten van Van Milt voegen de 

tufstenen ornamenten met kalkmortel. Niet 

alle beschadigingen worden gerepareerd. 

Deels om kosten te besparen, deels om de 

veranderingen aan de gevel door de jaren 

heen zichtbaar te houden.

gebouwd in de periode 1918 – 1923 en wordt bouwkundig en 

installatietechnisch aangepast om nog 30 tot 50 jaar dienst te 

doen als universiteitsgebouw. 

Het binnenklimaat en het comfort voor studenten en werkne-

mers moet sterk verbeteren. Daarnaast dienen de te nemen 

bouwkundige en installatietechnische maatregelen langdurig 

te zijn en bij te dragen aan een besparing van de energielasten 

zonder inbreuk te doen aan het monumentale gebouw.

Bbn adviseurs geeft als extern projectmanager leiding aan het 

ontwerptraject en het aanbesteden van de uitvoerende partijen 

om de ambities van de TU Delft te realiseren. Daarnaast is het 

verantwoordelijk voor de directievoering en voeren ze het toe-

zicht uit. Architect Braaksma & Roos zorgde voor het ontwerp 

en de technische omschrijving van het project. De uitvoering 

is in handen van bouwkundig aannemer Jurriëns. “We zijn na 

een voorafgaande selectie met vier aannemers overgebleven en 

hebben zowel een prijs als plan van aanpak ingediend op basis 

van een voorlopig ontwerp van de architect. Op basis daar-

van hebben we opdracht gekregen om het werk in bouwteam 

samen met de E- en W-installateur verder uit te werken en het 

ontwerp uitvoeringsgereed te maken. Aansluitend hebben we 

de opdracht gekregen voor de daadwerkelijke uitvoering voor 

de gemaakte plannen”, zegt Martijn Barendregt, werkvoorbe-

reider van het project voor Jurriëns. “Tijdens de bouwteamfase 

hebben we geprobeerd zo veel mogelijk gebruik te maken van 

de kennis van de gespecialiseerde onderaannemers.” 

Zo zien we restauratiespecialist voor voeg- en natuursteen Van 

Milt op de steigers en komen er speciale, door Blitta uit Venray 

ontwikkelde aluminium kozijnen voor de bovenbouw, die nu 

bestaat uit een plint van kleurrijk geschilderde houten kozijnen.

Tien maal tien
Barendregt: “In nauw overleg met de TU Delft is een plan van 

aanpak gemaakt. Het werk aan de gevel en daken en de bijzon-

dere objecten als het ketelhuis en de watertoren is opgedeeld in 

tien fasen waaraan we tien weken zullen werken. De eerste fase 

is nu van start gegaan aan de oostgevel van het gebouw.” Met 

wit zeil afgeschermde steigers staan om de oostelijke vleugel 

opgesteld. Metsel-, voegwerk en natuursteen worden hersteld. 

Het glas in stalen kozijnen wordt vervangen door dubbelglas en 

ook de stalen kozijnen zelf worden gerestaureerd. Leistenen op 

het hellende dak worden waar nodig hersteld en op de platte 

bovenkant komt nieuwe EPDM dakbedekking. Tufstenen orna-

menten, die veelvuldig in de gevel aanwezig zijn, komen van 

Steenhouwerij Maarssen, een onderdeel van Jurriëns. De dak-

raamstrook op de tweede verdieping wordt volledig vervangen. 

De nieuwe kozijnen bevatten multifunctionele profi elen voor 

hemelwaterafvoer en het geleiden van zonneschermen. “Dat 

is een relatief grote ingreep aan de gevel die we verder zoveel 

mogelijk in de oude sfeer restaureren.”

Zuurkastopeningen
“Het gebouw is oorspronkelijk ontworpen als faculteit 

Scheikunde. Dat is nog te zien aan een watertoren voor het 

blussen van branden en de geornamenteerde ‘zuurkastopenin-

gen’ in de gevel.” Er worden nieuwe luchtbehandelinginstallaties 

geplaatst waarbij gebruik wordt gemaakt van een combinatie 

van lokale, decentrale en centrale systemen. Voor de luchttoe- 

en afvoer wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van de bestaande 

‘zuurkastopeningen’ in de gevel en waar meer openingen nodig 

zijn, worden replica’s van deze ornamenten gemaakt.

Alle kozijnen worden voorzien van isolatieglas en een deel van 

de schuine kap en de vloer van de zolder wordt geïsoleerd. In 

alle gevels wordt ZTA-LTA glas gebruikt. Bovendien wordt aan 

alle zonbelaste gevels buitenzonwering aangebracht die per 

ruimte bedienbaar is.

Barendregt: “De TU zorgt ervoor dat gedurende onze werk-

zaamheden het bouwdeel niet in gebruik is en wij het volledig 

zowel binnen als buiten aan kunnen pakken. Na elke tien weken 

volgt er een oplevering en schuiven wij door naar de volgende 

vleugel.” In de strakke planning is ook rekening gehouden met 

de functies van de ruimten. Zo zullen de collegezalen en het 

auditorium zo veel mogelijk in vakantieperiodes aan bod komen.
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