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Bouwkunde, een jaar na de brand
Soms loop ik door dit fraaie gebouw dat BK City is gaan heten. Een bijzonder 
aangename tocht. Overal is wat te zien en geregeld springt me nog een detail 
in het oog dat me niet eerder was opgevallen. En ik heb hier toch al heel wat 
meters afgelegd. Dan zie ik studenten geconcentreerd en zichtbaar gedreven met 
elkaar aan het werk. En bekruipt me het verlangen om weer student te zijn. Hier 
uiteraard.

Op dinsdag 13 mei 2008 brandde het gebouw van de faculteit Bouwkunde van de TU 
Delft geheel af. Het boek “The Making of BK City” beschrijft het proces van het jaar na 
de brand in 13 chronologische hoofdstukken:  de zeer grote brand, de noodhuisvesting 
in tenten, de selectie van een nieuw gebouw (binnen 10 dagen) - een monumentaal  
universiteitsgebouw - de unieke samenwerking tussen zoveel bouwpartijen, ontwerpers 
en wetenschappers vanuit de eigen faculteit, de sloop, de nieuwe concepten, het 
ontwerpproces, de renovatie, de nieuwbouw, de inrichting en het uiteindelijke gebruik 
door meer dan 3.000 studenten en 1.000 medewerkers. 

Een project van 32.000 m2 renovatie werd binnen een half jaar opgeleverd en 4.000 
m2 nieuwbouw binnen een jaar na de brand. Alle planningsrecords werden verbroken 
in een proces waarin opdrachtgever, ontwerpers en uitvoerende partijen parallel 
werkten. Het resultaat is BK City: BK staat voor Bouwkunde en City voor het snel 
gerenoveerde monumentale gebouw dat als stad is ontworpen en ingericht.

De TU Delft was penvoerder en redactie van “The Making of BK city”. Het boek bevat 
200 bladzijden met veel fotomateriaal, maar vooral met feiten en cijfers, persoonlijke 
verhalen en anekdotes van vrijwel alle betrokken partijen. Niet alleen komen ruim 
35 bouwbedrijven, architectenbureaus, inrichters, installateurs, slopers, etc. aan het 
woord, maar ook de Rijksbouwmeester, de omwonenden, de gemeente Delft en 
studenten, wetenschappers en andere medewerkers van de faculteit Bouwkunde.

Proces en resultaat zijn in dit boek vastgelegd voor alle betrokkenen, voor alumni, 
(oud-)medewerkers en andere relaties van Bouwkunde en TU Delft en voor eenieder 
met interesse voor (interieur)architectuur, bouwprocessen, universiteitsgebouwen en 
restauratie van monumenten.

Meer informatie en (bij)bestellen via informatie@bk.tudelft.nl onder vermelding van 
The Making of BK City.


