
Stephan Brandligt, wethouder 
van o.a. Duurzaamheid

‘Goed nieuws 
voor onze 
kinderen en 
kleinkinderen’
“Schieoevers Noord wordt de meest 
duurzame wijk van Delft – en verre 
omstreken. De vierduizend geplande 
woningen zijn allemaal gasloos. Er ko-
men ook appartementencomplexen – 
waarbij het streven energieneutraal is. 
We zullen plannenmakers natuurlijk 

Afgelopen donderdag stemde de gemeenteraad in met het ont-
wikkelplan Schieoevers Noord. Een mijlpaal, aldus het college van 
burgemeester & wethouders. 

Akkoord over Schieoevers Noord

Het gebied, ter grootte van 150 voet-
balvelden ligt op een – okay: fi kse – 
steenworp afstand van de binnenstad. 
Het wordt een gemengd stedelijk 
gebied. Gemengd in de zin dat er 
zowel gewerkt als gewoond gaat 
worden, met alle bijbehorende voor-
zieningen. De bestaande bedrijvigheid 
wordt gekoesterd. Nieuw stedelijk 
wonen wordt eraan toegevoegd. Het 
plan heeft als belangrijk uitgangspunt 
dat de bestaande bedrijven blijven en 
goed door kunnen draaien. Op allerlei 
vlak wordt het gebied aangepast. Om 
het gebied bereikbaar te houden, 
wordt station Delft Zuid (straks: Delft 
Campus) ontwikkeld tot een volwaar-
dig station en komen er oost-west-

verbindingen voor langzaam verkeer. 
De ruimte langs de Schie wordt een 
groenblauwe long, een langgerekt 
stadspark langs het water. Het gebied 
wordt ook duurzamer en er wordt 
rekening gehouden met klimaatbe-
stendigheid. De te bouwen woningen 
worden gasloos en aangesloten op 
alternatieve energienetwerken. De 
transformatie begint in de omgeving 
van Nieuwe Haven, bij de Schiehallen 
en rondom het station Delft Zuid.
Kijk voor meer informatie op 
www.delft.nl/schieoevers.

Op deze pagina leggen de leden van het 
college uit waarom ze het akkoord voor 
Schieoevers Noord een mijlpaal vinden.

Marja van Bijsterveldt, burgemeester

‘Naar Schieoevers: omdat je moet? 
Omdat je wilt!’
“Als je nu naar Schieoevers Noord gaat, is dat waarschijnlijk omdat je er 
móet zijn. Straks ga je er ook heen omdat je er wílt zijn. Lekker fl aneren 
in het Schiepark, of  de dag overpeinzen, uitkijkend over de Schie. De wijk 
nodigt straks nog meer uit om plezier te hebben van de Schie, langs de 
Schie. De nieuwe wijk verbindt straks ook delen van de stad beter met 
elkaar. De TU Campus wordt met de Gelatinebrug nog beter verbonden 
met Schieoevers. Schieoevers Noord geeft ons ruimte om nieuwe bedrijvig-
heid te binden aan de stad. We kunnen hier de maakruimte bieden waar 
men naar op zoek is. Ruimte voor innovatieve maakindustrie is essentieel 
voor Delft Kennisstad. Dat geldt natuurlijk ook voor woning zoekenden. 
Vijftien procent van de te bouwen woningen zijn woningen in de sociale 
sector. Maar daarnaast kunnen we, met de bouw van middeldure woningen, 
mensen, met name ook kenniswerkers, verleiden een volgende stap in hun 
wooncarrière te zetten en hen blijvend verbinden aan Delft.”

“Het is niet alleen werken en wonen in Schieoevers Noord. Er komen ook 
voorzieningen, een school onder meer – waar vast ook jonge Delftenaren 
uit andere wijken gebruik van zullen maken. Deze wijk bindt en verbindt. 
Wonen, werken, ontspannen, leren, maken – Schieoevers Noord heeft het 
straks allemaal.” 

Karin Schrederhof, wethouder van o.a. wonen

‘Een stoer gebied om in te wonen’
“Schieoevers Noord is een van de grotere locaties die we als werk- en 
woongebied aan onze stad kunnen toevoegen – zeker een mijlpaal! Het 
is een prachtig gebied, midden in de stad en we gaan het toegankelijker 
maken voor bedrijven, woningen en voorzieningen.” 

“Voor het zover is dat het gebied helemaal is ingericht, zijn we wel wat 
jaren verder, maar we gaan nu aan de slag. Het plan voorziet de komende 
tien jaar in zo’n vierduizend woningen, van heel diverse aard. Hoogbouw, 
laagbouw, sociale woningen, middeldure woningen, koopwoningen, studen-
tenwoningen, voorzieningen voor beschermd wonen…”   

In veel opzichten is Schieoevers Noord een uniek gebied – totaal anders 
dan wat er in Delft al is. Het water, de bedrijvigheid, de industriële sfeer; ik 
vind dat het echt iets stoers heeft. Daarom verwacht ik dat het speciale 
mensen zal trekken die er willen wonen. Mensen die houden van dat stoere, 
van de levendigheid, de bedrijvigheid. Het wordt geen traditioneel woon-
gebied – werken en wonen lopen straks in verschillende lagen door elkaar. 
De pioniers die hier als eerste gaan wonen, beginnen niet op een zandvlakte, 
zoals dat vaak is bij nieuwbouw. Hier is al van alles – alleen niet primair op 
woongebied. Mooi voor mensen met een pioniersgeest.”

Martina Huijsmans, wet-
houder van o.a. mobiliteit

‘Fietsen en 
lopen op één’
“Bij de verdere ontwikkeling van 
het gebied is het van belang dat 
we nu vast zorgvuldige keuzes 
maken voor de toekomstige mo- 
biliteit. Belangrijkste uitgangs -
punt: fi etsen en lopen komen op 
de eerste plaats. De inrichting 
moet zo zijn, dat mensen die in 
Schieoevers Noord wonen en/of 
werken niet in de eerste plaats 
denken aan de auto, maar de 
fi ets pakken of gaan lopen. Dit 
gaan we stimuleren met zoveel 
mogelijk ruimte voor goede 
loop routes, fi etspaden en fi ets-
parkeerplaatsen. Daarbij is het 
heel gunstig dat er twee stations 
op loopafstand liggen. Ook 
naar de stations komen goede 
loop- en fi etsroutes. Deze infra-
structuur maakt dat het gebied 
toe zal kunnen met minder 
autoparkeerplaatsen. Mensen 
die toch de auto willen pakken, 
stimuleren we om gebruik te 
maken van bijvoorbeeld autode-
len of een mobiliteitshub. Het is 
gelukkig al lang niet meer zo dat 
alleen jonge mensen dit doen. 
Steeds meer gezinnen doen de 
eigen auto de deur uit en kiezen 
voor een gedeeld alternatief – 
zeker in Delft. Bedrijven moeten 
natuurlijk wel goed bevoor-
raad kunnen worden en auto’s 
moeten het gebied goed kunnen 
bereiken. Die verbindingen 
komen er en blijven er, maar we 
gaan er met gescheiden routes 
voor zorgen dat de verschillen-
de verkeersstromen elkaar niet 
in de weg zitten. De gebieden 
met loop- en wandelroutes 
worden daar door veel prettiger 
en gezonder.” 

Hatte van der Woude, wethouder van o.a. onderwijs

‘Letterlijk samenkomen in een Makerspace’

wijzen op slimme Delftse innovaties 
die daaraan kunnen bijdragen. Er 
komt ook een fl ink, langgerekt park 
langs de Schie, voor de klimaatadap-
tatie van deze wijk. En het eerste 
energieneutrale treinstation wordt 
nu al in deze wijk gebouwd. We gaan 
ook nadenken over afvalstromen: 
hoe kunnen we afvalscheiding zo 
makkelijk maken, dat het vanzelf-
sprekend wordt? Schieoevers Noord 
gaat scheiden om bij te dragen aan de 
circulaire economie, het hergebruik 
van materialen. Trouwens, ook bij 
de bouw wordt zoveel mogelijk met 
herbruikbaar materiaal gewerkt.”
“Bedrijvigheid en duurzaamheid kun-
nen goed samengaan. Alle bestaande 
bedrijven hebben een duurzaam-
heidsscan gedaan. Natuurlijk kan 
er altijd enige overlast ontstaan in 
een gebied waar werken en wonen 
worden gemixt. Het gaat niet alleen 
om vierkante meters bedrijfsruimte 
maken, maar om geschíkte vierkante 
meters bedrijfsruimte – máákruimte. 
En om te bouwen aan een meer 
evenwichtige woningvoorraad. Dan 

hebben we straks oud Delft, de 
binnenstad, nieuw Delft, het spoor-
zonegebied, en toekomstig Delft, 
Schieoevers Noord – want reken 
maar dat hier toekomstbestendig 
gebouwd gaat worden. Goed nieuws 
voor ons – én onze kinderen en 
kleinkinderen.”  

sluitende mbo–hbo–TU-kolom komt 
en met elkaar samenwerken zoals dit 
ook in bedrijven gebeurt. Ik zou het 
heel mooi vinden als deze in het ge-
bied ook letterlijk samenkomt, in een 
‘Makerspace’: een werkplaats voor 
onderwijs en bedrijfsleven om te tes-
ten, te prototypen en te produceren. 
Ideaal als ze dat gezamenlijk doen. 
Daarmee wordt nog beter zichtbaar 
dat Delft niet alleen een stad is van 
technische wetenschap, maar ook van 
vakmanschap. Dat hier ook dingen 
worden uitgevoerd. Gemáákt. 
De werkgelegenheid in de technische 
sector is heel groot en dus ook de 
baanzekerheid. Daarom is het zo be-
langrijk om vanaf  het basisonderwijs 
en voortgezet onderwijs leerlingen te 
laten zien en ervaren hoe het is om in 
de techniek te werken. Dat wordt al-
lemaal zichtbaar in een Makerspace.”

“De relatie tussen Schieoevers Noord 
en onderwijs is een logische. Er zijn in 
het gebied veel technische maak-
bedrijven – en er komen er meer bij. 
De TU heeft hier een stevige positie 
en het hbo-onderwijs ook. Wat nog 

ontbreekt, is een eigen locatie voor 
technische mbo-opleidingen dicht 
tegen de bedrijvigheid aan. We zijn 
daar nu al over in gesprek met on-
derwijspartners. Het is dus essentieel 
dat er in Schieoevers Noord een 
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Bas Vollebregt, wethouder van 
o.a. economie

‘Schieoevers 
Noord gets 
company’
“We zijn een tijd geleden begonnen 
met een concept ontwikkelplan 
voor Schieoevers Noord. Dat plan 
hebben we samen met de bestaande 
bedrijven verder ontwikkeld, verder 
verbéterd tot een ontwikkelplan in 
zijn defi nitieve versie. We zijn het 
niet over alles eens geworden. Maar 
dat stond een goede samenwerking 

niet in de weg. We hebben met 
elkaar, intensief  en constructief  aan 
dit plan gewerkt. De bestaande 
bedrijvigheid is gegarandeerd; die 
koesteren we en respecteren we. 
Er werken nu circa 2.700 mensen 
in dit gebied. Maar daar blijft het 
niet bij. Om het maar eens in goed 
Nederlands te zeggen: They get 
company. In het plan is een forse 
ambitie opgenomen om de werk-
gelegenheid in dit gebied meer dan 
te verdubbelen. Ik vind het een heel 
goede zaak dat Schieoevers Noord, 
naast wonen en ontspannen, ook 
extra werk ruimte gaat bieden. 
Niet zozeer kantoorruimte, maar 
máákruimte vooral – wat aan de ene 
kant van de Schie wordt bedacht, 
kan dan aan de andere kant van de 
Schie worden gemaakt, onderhou-
den en gerepareerd. Dat betekent 
meer werk op Schieoevers, op alle 
niveaus – trouwens, ook de ontwik-
keling zélf  levert heel veel werk op. 
Daarom ben ik heel blij dat we nu 
aan het werk kunnen om dit gebied 
te ontwikkelen – Schieoevers Noord 
gets company!” 


