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1. ORGANISATIE
De Street Art Design Contest is een samenwerking van verschillende organisaties
die zich inzetten voor het verbinden van de student en de stad Delft.

D.B.S.G. STYLOS
Het Delftsch Bouwkundig Studenten Gezelschap “Stylos” is de studievereniging voor
studenten Bouwkunde aan de TU Delft en heeft als voornaamste doel “het behartigen
van de belangen van de bouwkundestudent”. Maar daar houden haar activiteiten niet
op. Ieder jaar organiseert Stylos bijvoorbeeld ook ontwerpwedstrijden en verbinden
we de stad Delft met haar studenten. Dit jaar combineren we deze twee doelen door
de ontwerpwedstrijd voor een muurschildering: de Street Art Design Contest.
De opdracht brengt de stad samen met de kwaliteiten van de bouwkundestudenten.

SHS DELFT
Stichting Herontwikkeling tot Studentenhuisvesting Delft richt zich op de combinatie
van twee problemen: de leegstand binnen het vastgoed en de grote vraag naar
(betaalbare) studentenkamers.
Door vastgoedeigenaren te overtuigen van onze tijdelijke en kosteloze alternatieven
voor leegstand, beogen ze op een maatschappelijk verantwoorde manier de
problemen van leegstand en het woningtekort onder studenten.
Hun project Abtswoude Bloeit! aan de Aart van der Leeuwlaan bergt een interessante
mix van bewoners bestaande uit studenten en ouderen. Maar wie langsrijdt heeft
weinig idee van de speciale functies van het gebouw. Een muurschildering met de
juiste uitstraling kan het project de aandacht geven die het verdient.

ORAS
ORAS is onderdeel van de TU Delft studentenraad en organiseert op 31 mei de
Student Doet Dag. Deze dag zal in teken staan van vrijwilligerswerk dat wordt
verricht door studenten van alle soorten studentenorganisaties die we kennen. In
totaal zijn 7 studentenverenigingen, 10 sportverenigingen en 11 studieverenigingen
aangesloten en allen zullen op hun eigen manier bijdragen.
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2. LOCATIE

Aart van der Leeuwlaan 332, Delft
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3. CONTEXT
Abtswoude Bloeit, aan de Aart van der Leeuwlaan, is een voormalig verzorgingshuis waar
studenten, ouderen en cliënten van Perspektief samenwonen onder één dak. Abtswoude
is een plaats waar de buurt samenkomt in de Woonkamer van de Wijk, bewoners elkaar
ondersteunen en de hele dag levendigheid te vinden is. Een bijzonder project met unieke
uitwerking volgens de bewoners! De wereld verbeteren, te beginnen in Delft, door
Abtswoude te laten bloeien voor bewoners en de wijk: dat is de doelstelling van Abtswoude
Bloeit!
Door middel van de samenwerking tussen deze verschillende partijen is het pand
met behulp van CoJo Vastgoed getransformeerd van verzorgingstehuis naar een
woongemeenschap van 110 studentenkamers, 33 studio’s en 63 aanleunwoningen. De
verschillende doelgroepen wonen niet samen in een huis, maar wel met z’n allen onder
één dak. Ze ontmoeten elkaar in de gemeenschappelijke ruimte op de begane grond
van het pand. Hier is de Woonkamer van de Wijk gerealiseerd. Een plek van samenkomst
waar de doelgroep zich mengen. Door het oprichten van de stichting Cultuurhuis Delft,
een stichting die zich inzet voor het maatschappelijk goed van deze wijk, worden veel
activiteiten georganiseerd. De Woonkamer van de Wijk die tot kort geleden nog verlaten
was is nu het bruisende centrum van deze wijk. Van kookwedstrijden tot rommelmarkten,
of zelfs kunstexposities tot silent disco’s, alles is mogelijk. Ook zijn er door de jaren heen
vele live optredens gehouden en is er tijdens corona een band voor de balkons komen
optreden. Naast de activiteiten die zijn georganiseerd door cultuurhuis Delft bestaat er ook
de mogelijkheid om zelf van de ruimte gebruik te maken, of je wilt studeren of de ruimte
wil gebruiken voor je eigen activiteit het kan allemaal. De kracht van het project is dat de
inspraak en inzet van de verschillende doelgroepen gebruikt wordt. Heb je een leuk idee
wat je tot uitvoering wil brengen ben je hier aan het goede adres!
Cultuurhuis Delft heeft ook een eettafel die wordt verzorgd door onder andere voormalig
economisch daklozen, waar bewoners van Abstwoude Bloeit! en de wijk aan kunnen
schuiven voor een goedkope maaltijd. Dit laat zien hoe het project wat doet voor de
omgeving en zo een positieve invloed heeft op de buurt.

Abtswoude Bloeit! burendag, 2021

SIGN UP W
WW.STYL

OS.NL

4. ONTWERPOPDRACHT
De opdracht is om een streetart kunstwerk te ontwerpen die de functie en
bewoners van Abtswoude Bloeit! eer aan doet. Het kunstwerk kan het project de
aandacht geven die het verdient.

ONTWERPEISEN
• In het ontwerp is - op een zelf in te vullen manier - de functie van Abtswoude
bloeit te herkennen;
• Voor de onderste strook (“participatiestrook”) van de muur is door de ontwerper
een plan bedacht hoe bewoners van het gebouw en kinderen uit de buurt kunnen
meehelpen met verven;
• Ontwerpen in teamverband is toegestaan. De ontwerper(s) zijn bereid om, mochten
zij winnen, een team op te zetten om 23 tot en met 31 mei mee te werken aan het
realiseren van het streetart kunstwerk;
• De deadline om aan te melden is 18 april.

In geel: de participatiestrook
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5. TEKENINGEN EN FOTO’S

Doorsnede met aanzicht op de muur (incl afmetingen, zie origineel op stylos.nl)

kruis = raam of deur, dus kan niet
beschilderd worden

Street art canvas
Verblijfsgebied

Overige Gebruiksruimte

Verkeersruimte

Gedeelde verkeersruimte in huis

Badkamer

Buitenruimte (balkon/dakterras)

Technische ruimte

Plattegrond BG
De foto’s en tekeningen zijn los te downloaden via stylos.nl
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6. CONTEST PROCES
25 MAART 		

DESIGN CONTEST KICK-OFF

•
18 APRIL 		

DEADLINE ONTWERP INLEVEREN

Streetart kunstenaar Micha de Bie zal op de faculteit Bouwkunde een presentatie
geven over het maken van streetart, met handige tips en inspiratie voor jouw ontwerp.
Zo ben jij klaar om aan de slag te gaan!

Dit is de laatste dag dat je jouw bestanden in kunt sturen, hierna gaan we aan de slag
met het keuzeproces.
•

15-22 APRIL		

BEOORDELING INZENDINGEN

•
25 APRIL			

BEKENDMAKING WINNAAR

Samen met de buurtbewoners van Abtswoude Bloeit zullen we de mooiste inzending
kiezen. Dit doen we door middel van stemmen.

Via de social media zullen we de winnaar bekendmaken!

•
25APRIL-20 MEI DESIGN CONTEST KICK-OFF

De winnaar/het winnende team gaat samen met Stylos en Micha aan de slag om het
ontwerp klaar te maken voor het realiseren van de streetart. Dit kost wel wat tijd, dus
houd hier rekening mee.

•
21-30 MEI		

PRODUCTIE MUURSCHILDERING

•
31 MEI			

STUDENT DOET DAG

Het hiervoor samengestelde schilderteam gaat samen met Micha en buurtbewoners
(ouderen, kinderen) aan de slag om de muurschildering te realiseren. De winnaar(s)
moeten deze dagen dus veel tijd hebben om op de locatie te zijn.

De Student Doet Dag wordt georganiseerd door ORAS en zal in teken staan
van vrijwilligerswerk dat wordt verricht door studenten van alle soorten
studentenorganisaties die we kennen. Op deze dag spuiten we de laatste verf op de
muur en vieren we samen met de buurt de nieuwe muurschildering! In de vorm van
een buurtbarbecue sluiten we een mooie week vol schilderen af.
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7. INSPIRATIE

Micha de Bie, Delft

Anuli Croon, Rotterdam

Amok Island, Northam

Hedof, Breda

Daan Botlek, Rotterdam

Jorge Kata Núñez, Rotterdam

Ilse Weisfelt, Rotterdam

NIKITA HAM

MARILOTTE STEMERDINK

Commissaris Onderwijs Bachelor
bachelor@stylos.nl
015 - 278 79 28

Commissaris Externe Betrekkingen
externalaffairs@stylos.nl
015 - 278 40 68

CONTACT
D.B.S.G. STYLOS
FACULTEIT BOUWKUNDE, TU DELFT
JULIANALAAN 132-134
2628 BL DELFT
BG.MIDDEN.110

www.stylos.nl

@d.b.s.g.stylos

@d.b.s.g.stylos

D.B.S.G. Stylos

