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Het Houttuinplein is de brede kade op de route 
tussen binnenstad en station waaraan het 
Huis van Delft wordt gebouwd. Het Huis en 
het Plein zijn een ode aan Delft, de stad waar 
historie, cultuur en innovatie hand in hand 
gaan. Het Huis van Delft eert oude en nieuwe 
pioniers van Delft en is een gebouw dat met 
publieke functies als de VVV,  Innovation 
Gallery, Auditorium en een restaurant uitnodigt 
tot ontmoeting en uitwisseling van kennis. 

Met het ontwerp voor het Houttuinplein dat 
we u voorleggen bieden we u voor het Huis 
een plein dat verwijst naar de geschiedenis 
van de plek én een comfortabel podium (voor 
ontmoeting, cultuur en uitwisseling); een 
houten tapijt met een vijver, gevoed door een 
slim regenwaterbergingssysteem, die plezier en 
verkoeling biedt. 

Het verhaal van de Houttuinen 
In de 17e eeuw importeerde Delft ‘Noords’ 
hout uit Scandinavië. In de Houttuinen, 
de groen omzoomde houtwerf buiten de 
stadswal, werd dit hout te drogen gelegd.    

Spel met schaal
Het Huis van Delft staat als grachtenpanden 
aan de kade. Het gebouw speelt een spel 
met schaal: het is één gebouw en een reeks 
grachtenpandjes in één. De bomen op het 
plein doen mee in dit spel. De grove dennen 
vormen een bosje, zoals de pandjes een rij 
vormen.  Eén solitaire douglasspar, die van 
nature grote hoogte kan bereiken, torent daar 
bovenuit en heeft de schaal van het grote 
gebouw. 

Vennetje
Het plein ligt op de spoortunnel. Op het 
tunneldak ligt tussen kade, gebouw en 
meerdere ontluchtingskanalen die nodig zijn 
voor de tunnel een dik grondpakket. Hierin 
kunnen bomen goed groeien én is er ruimte 
om regenwater op te slaan. En het houten 
tapijt laat het regenwater makkelijk tussen de 
planken door naar de ondergrond lopen. 
Met het gebufferde water wordt een ondiepe 
vijver gevoed; deze oogt als een vennetje in het 
bos en weerspiegelt gebouw en bomen. 
Bij veel regenval stort water zichtbaar over naar 
de gracht en bij een tekort wordt grachtwater 
ingelaten. Bovendien zorgt de buffer dat er 
altijd voldoende water is voor de bomen. 
Het peil in het vennetje fluctueert. Als het 
regent is het peil hoger, bij droogte lager. Dit is 
beleefbaar door de stammetjes in het water. Bij 
hoog water verdwijnen ze onder water en kun 
je er alleen met laarzen aan op springen.  
Het vennetje biedt verkoeling op het plein.

Klimaatmetingen verbeeldt
In het Van Leeuwenhoekpark meet de TU Delft 
klimaataspecten: wind, geveltemperatuur, 
grondtemperatuur. Door ook op het 
Houttuinplein meetpunten te plaatsen wordt 
dit plein toegevoegd aan het klimaatlab en 
wordt de kennis van het klimaat in de stad 
vergroot. Op het vennetje kunnen ‘s-avonds 
lichtstralen  geprojecteerd worden die de 
metingen van die dag verbeelden.
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Hout was en is belangrijk voor Delft. Uw stad 
is gebouwd op en met hout.  Anno 2021 
bouwt Delft weer met hout. In Nieuw Delft 
verrijzen houten huizen: duurzame huizen 
met innovatieve houttoepassingen. Hout is 
duurzaam, want hernieuwbaar, het isoleert en 
er is CO2 in opgeslagen. 

Op het Houttuinplein leggen we het hout weer 
op de kade. In een patroon dat herinnert aan 
de houtopslag van weleer.

De banken op het plein ogen als gestapeld 
hout. Het ‘hout’ dat we toepassen is de meest 
duurzame en beproefde plank: gestoomde en 
geperste bamboe. Dit innovatieve materiaal is 
geschikt voor de openbare ruimte; het werkt 
niet, is stroef, veroudert mooi zilvergrijs en 
heeft een gegarandeerde lange levensduur. 

Het fijne van hout/bamboe is dat het niet 
heet wordt in de zon.  En mocht het in de 
winter wat glad worden, de kortste routes 
lopen om het houten tapijt heen. Zo zijn alle 
deuren aan het plein goed bereikbaar over 
klinkerverharding.  

Hout is een materiaal dat ook uitnodigt even 
te verblijven.

Bomen op het plein
Op de houten vloer ligt het hout tegen elkaar 
aan en waar het uiteengedreven is, groeien 
bomen. In de openingen bloeit ook een rijke 
onderbeplanting. De bomen zijn naaldbomen; 
soorten die toen en/of nu het hout voor 
de bouw leveren. Het hout van de grove 
den (Pinus sylvestris) heet grenen en van de 
douglasspar (Pseudotsuga mensiezii) inlands 
douglas of Oregon pine.  

Velen hebben echter geen beeld bij de boom 
die bij het grenen of douglas hout hoort. En 
het zijn bomen die gezien mogen worden! De 
grove den is bovendien inheems. Bij de bomen 
staan in de vloer de namen gegraveerd. 
De bomen zorgen ook voor een prettig 
windklimaat.




