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O P D R AC H T      
B E S C H R I J V I N G

Naast het historische centrum verrijst een nieuw stadsdeel, Nieuw Delft. 
Bij de ontwikkeling van dit stadsdeel is aandacht voor thema’s van nu, 
duurzaamheid, mobiliteit en het veranderende klimaat. Om studenten te 
laten meedenken en bouwen aan dit nieuwe stadsdeel steken Stylos en 
Nieuw Delft de handen ineen. Studenten zullen worden betrokken bij de 
tijdelijke ontwikkeling van bouwveld 8.1.

Op dit moment realiseert de projectorganisatie Nieuw Delft een tijdelijk 
bouwwerk op veld 8.1. Dit wordt een broedplaats voor initiatieven, 
waaronder I Change. Een minimal foodwaste initiatief dat samenwerkt 
met Nieuw Delft. Ter ondersteuning van de broedplaats en het project I 
CHANGE  is de wens om een toren te plaatsen die het mogelijk maakt 
de gebiedsontwikkeling van Nieuw Delft vanuit de lucht te volgen. 
De uitkijktoren moet gedurende een periode van ongeveer 3 jaar een 
blikvanger voor deze broedplaats zijn en een extra reden zijn om de locatie 
te bezoeken.  



P R O G R A M M A 
VA N  E I S E N 

De toren wordt de blikvanger van de broedplaats en het is de bedoeling 
dat deze ook een of meerdere kernwaarden van deze plek uitdraagt. Het 
bouwvolume is 4x4m met een hoogte tussen de 6 en 10 meter. Boven de 
2,5 meter mag er overstek zijn. Verder is het van belang dat de toren er op 
korte termijn moet kunnen komen. Er moet rekening worden gehouden dat 
de toren quick, light and cheap gebouwd kan worden. Onderdeel hiervan is 
dat de toren relatief makkelijk verplaatsbaar is, hier moet ook een plan voor 
zijn. Daarnaast zijn er een aantal harde eisen waar het ontwerp aan moet 
voldoen.

KERNWAARDEN

•  De toren moet maximaal zicht geven op Nieuw Delft

•  Duurzaamheid (minimal food waste, circulariteit,   
 klimaatadaptatie)

•  Technologie 

•  Maatschappelijke verbondenheid (verbinden voor   
 diverse groepen in leeftijd en achtergrond)

HARDE EISEN

•  De toren moet uiterlijk 1 april 2020 in gebruik genomen  
 kunnen worden

•  De toren moet makkelijk te bouwen zijn. Non    
 professionals, zoals studenten of vrijwilligers moeten de  
 toren order begeleiding kunnen bouwen. 

•  De toren moet voor € 12.000 realiseerbaar zijn,   
 inclusief materiaal en bouwen 

•  Bouwvolume:  max 4 x 4 meter; ca 6- 10 meter hoog 

•  De toren moet toegankelijk zijn voor publiek (meer dan  
 1 persoon tegelijk)

•  De toren moet een levensduur hebben van minimaal   
 drie jaar, zonder ingrijpend onderhoud 

•  De toren moet constructief veilig zijn en voldoen aan   
 wet- en regelgeving, waaronder het Bouwbesluit

•  Er moet kunnen worden aangetoond dat de toren snel  
 en goedkoop kan worden verplaatst. 



OV E R I G E         
I N F O R M AT I E

ICHANGE

ICHANGE is een minimal foodwaste initiatief met als missie voedsel 
verspilling bij de kern aan te pakken, door de waarde van voedsel te 
verhogen. Ze stimuleren in de waardering van voedsel. Dit doen ze vanuit 
de broedplaats in de spoorzone. Hier komt een tentoonstelling, worden 
lezingen gegeven en er opent een popup restaurant. 

KOSTEN

De gemeente Delft heeft €12.000 beschikbaar gesteld voor dit project. 
Binnen dit geldbedrag vallen de kosten voor het materiaal en uitvoer van 
het project. Houd hier rekening mee tijdens het ontwerp. Ga er in ieder 
geval van uit dat €6000 ongeveer de maximale kosten zijn die aan 
materiaal besteed kunnen worden. 

NIEUW DELFT

Naast het historisch stadshart verrijst Nieuw Delft, een nieuw 
stadsdeel. Door de aanleg van de spoortunnel is er ruimte 
ontstaan voor de ontwikkeling van een nieuw stuk stad: Nieuw 
Delft. Tot 2025 verandert dit gebied in een gevarieerde 
leefomgeving, met openbare ruimten waar mensen graag 
verblijven en elkaar kunnen ontmoeten. De stad krijgt een 
nieuwe ruimte om te wonen, werken en ontspannen. In Nieuw 
Delft is er aandacht voor thema’s van nu, zoals duurzaamheid, 
mobiliteit en het veranderende klimaat. 

NOMINATIES & WINNAARS

1e prijs:  €500
   Expositie op bouwkunde
   Pantheon online publicatie

2e prijs:  Expositie op bouwkunde
   Pantheon online publicatie

3e prijs:  Expositie op bouwkunde
   Pantheon online publicatie



I N S C H R I J V E N 
&  I N Z E N D E N 

INSCHRIJVEN

• Ga naar: www.stylos.nl

• Klik op design contest observation tower

• Klik op inschrijven

• Vul alle gevraagde gegevens in van je groep

• Ga accoord met de criteria

• Je krijgt een email met alle informatie over de contest

INZENDEN

Wanneer je je hebt ingeschreven krijg je een email met alle informatie over 
de contest. Deze email bevat een link voor het inzenden van de producten. 
Doe dit voor 09/12/2019  23:59. 

AAN TE LEVEREN MATERIAAL

• A0 poster maximaal 10mb
• Kostenraming
• Principe detail(s), 

1e FASE

In deze fase wordt digitaal een plan aangeleverd. Dit doe 
je via de link die met je aanmelding wordt verzonden. Het is 
een stille presentatie met waar nodig een korte schriftelijke 
toelichting. Zorg ervoor dat het ontwerp duidelijk wordt 
gevisualiseerd. Welke producten voor de presentatie worden 
gebruikt is naar eigen inzicht (bijvoorbeeld plattegronden, 
doorsneden, impressies etz.). Een aantal zaken zijn verplicht 
om in je presentatie te implementeren. Het volgende is 
verplicht:

• Een globale kostenraming. Dit zijn de materiaal en 
bouwkosten van de toren.

• Een of meerdere principe details waar uit de 
uitvoerbaarheid van het ontwerp blijkt.

• Een plan waaruit blijkt dat de toren relatief makkelijk 
verplaatsbaar is.

• 
• Uit de eerste fase zullen 3 ontwerpen door een jury 

worden geselecteerd die verder zullen gaan naar de 2e 
fase.

2e FASE

In de tweede fase wordt een presentatie gegeven voor de 
vakjury. Deze presentatie zal ook open zijn voor het publiek. 
Hoe het ontwerp wordt gepresenteerd is aan de student. Er 
mag een maquette worden gemaakt, poster of film afhankelijk 
van hoe jij jouw ontwerp het best kan presenteren.



P R O C E S 
& P L A N N I N G

PROCES

 

Het winnende ontwerp wordt verder uitgewerkt onder toezicht van een 
docent van de Faculteit Bouwkunde en in overleg met projectorganisatie 
Nieuw Delft. De winnaar is verplicht om zich volledig in te zetten het project 
te realiseren. 

PLANNING

22/10/2019  Contest Online

09/12/2019  Deadline 1e fase  23:59

16/12/2019  Deadline 2e fase 

CONCEPT PLANNING VOORTGANG

15/01/2020  Deadline definitief ontwerp

01/03/2020  Vergunning +     
    Bouwvoorbereiding 

01/04/2020  Oplevering project


