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DELFT (ANP) - De tenten waarin de studenten bouwkunde van de Technische
Universiteit Delft vanaf maandag colleges kunnen volgen, zijn zo goed als af. Dat
heeft een medewerker van De Boer Tenten, die de onderkomens levert, vrijdag
gezegd.
De twee tenten staan op het sportveld naast de bouwkundefaculteit, die dinsdag door brand
werd verwoest. De accommodaties beslaan een oppervlakte van 1650 vierkante meter. Naast
een voorportaal, waarin koffie- en frisdrankautomaten staan, bevatten de tenten elk vier
collegezalen. „We hebben de tenten voorzien van meubilair, sanitair, elektra en verwarming”,
aldus de medewerker.
De tenten bestaan niet uit wapperend tentdoek, maar hebben harde zijwanden, glazen deuren
en ramen en zijn bestand tegen windkracht elf tot twaalf. Behalve in de tenten kunnen de
studenten bouwkunde ook in andere zalen verspreid over de universiteitsgebouwen terecht
voor colleges. Zo’n zestig stafmedewerkers van de faculteit hebben tijdelijk onderdak
gekregen bij de faculteit technische natuurwetenschappen. De komende week worden nog
150 flexibele werkplekken beschikbaar gesteld.
Het Berlage Instituut in Rotterdam liet gisteren weten twee door brand getroffen afdelingen
van de faculteit bouwkunde te willen helpen. Het gaat de Delft School of Design (DSD) en de
Why Factory in eigen huis onderbrengen. De DSD houdt zich bezig met wetenschappelijk
onderzoek op het gebied van architectuur en stedenbouw. De zogeheten Why Factory doet
onderzoek naar de stad van de toekomst.
Twee oud-studenten van de TU Delft zijn intussen een brievenactie begonnen om de
herinnering aan de faculteit levend te houden. Via de site herbouwkunde.nl, die zij gisteren
lanceerden, roepen ze mensen op om hun herinnering aan het gebouw te beschrijven.
De collectie stoelen die afgelopen week ternauwernood is gered na een brand in de faculteit
bouwkunde van de TU Delft, verschijnt voor het eerst in boekvorm. De Rotterdamse uitgeverij
010 Publishers brengt in juni de catalogus ”Stoelen De Delftse Verzameling” uit. Deze toont
de gehele collectie van 240 bijzondere en kostbare stoelen van de faculteit bouwkunde.

http://www.refdag.nl/artikel/1343538/Collegetenten+voor+TUstudenten+klaar.html

19-5-2008

