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Voor u ligt de Ontwerp Ruimtelijke Structuurvisie Ontmoetingen met Delft 2030. In deze 

Ontwerp Structuurvisie presenteren wij ons lange termijnperspectief op de gewenste ruimtelijke 

ontwikkeling van Delft tot 2030 en de bijbehorende uitvoeringsstrategie.

De Ontwerp Structuurvisie is tot stand gekomen met bijdragen van velen. Wij zijn erg 

geïnteresseerd in uw reactie op het voorliggende ontwerp en zien uw denkbeelden, ideeën en 

aanvullingen met veel plezier tegemoet. Wij zijn ervan overtuigd dat wij met uw inbreng en die 

van alle anderen onze visie op Delft 2030 verder kunnen verdiepen, versterken en aanscherpen. 

De structuurvisie bestaat uit vier delen. U kunt op alle delen reageren of slechts op een 

onderdeel ervan. U kunt er ook voor kiezen om op een specifi ek thema uit de Ontwerp 

Structuurvisie te reageren.

DEEL I

In Delft 2030: een eerste ontmoeting schetsen wij de historische ontwikkeling van de stad en 

een aantal actuele trends en ontwikkelingen in de samenleving, de leefomgeving, de economie 

en het klimaat om de gewenste toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van Delft in een breder 

perspectief te plaatsen. Ook lichten wij in dit deel toe wat de functie is van de structuurvisie 

en op welke wijze zij tot stand is gekomen. Daarbij gaan wij kort in op de plan-m.e.r. die is 

uitgevoerd.

DEEL II

In Delft, verbonden, dynamische, duurzame stad presenteren wij onze missie en de zes 

ruimtelijke kwaliteiten van Delft die sturend zullen zijn bij de (ruimtelijke) ontwikkeling van Delft 

tot 2030. Daarbij onderbouwen wij onze dubbele ruimtelijke strategie voor de toekomst: verder 

verdichten èn verder vergroenen.
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DEEL III

Delft is een gelaagde stad. Daarom hebben wij ervoor gekozen in Delft 2030 in drie 
perspectieven op drie schaalniveaus onze visie op de versterking van de ruimtelijke kwaliteiten 

van Delft uit te werken: op stedelijk, op buurt en op regionaal niveau. In elk perspectief 

presenteren wij ons streefbeeld voor 2030 en de opgaven die daaruit zijn af te leiden. Daarin 

zult u enige overlap tegenkomen. Dit komt doordat bepaalde ontwikkelingen voor meerdere 

schaalniveaus van belang zijn. 

Bij de vergelijking van de perspectieven kan het lijken dat er voor bepaalde gebieden 

tegenstrijdige opgaven bestaan. Het zal er in de toekomst niet om gaan tussen beide opgaven te 

kiezen, maar om ze zodanig met elkaar te verbinden dat ze bijdragen aan de versterking van de 

ruimtelijke kwaliteit van het gebied.

DEEL IV 

In de uitvoeringstrategie geven wij aan op welke wijze wij in samenwerking met alle 

betrokkenen bij de ontwikkeling van Delft invulling willen geven aan de realisatie van onze visie 

en hoe wij daarbij om zullen gaan met de verevening van kosten. 

Bent u geïnteresseerd in de hoofdlijnen van de structuurvisie dan voldoet het om Delft 2030 

een samenvatting te lezen. Deze vindt u vooraan in deze uitgave.

Wij kijken uit naar uw reactie
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Delft 2030 

Delft is een stad met betekenis voor velen. Delft is een stad waar mensen met uiteenlopende 

achtergronden en interesses terecht kunnen, zich kunnen ontwikkelen, doorgroeien en elkaar 

kunnen ontmoeten. Dat willen wij zo houden, nu en in de toekomst. Daarom blijven wij samen 

met anderen bouwen aan Delft.

Een samenleving en stad zijn permanent in ontwikkeling en dat proces willen we zo goed 

mogelijk faciliteren. Maar niet zonder meer. We hebben de ambitie om de kwaliteiten die van 

Delft een aantrekkelijke stad maken, te behouden en verder te versterken. Zo blijft Delft een 

vitale stad. 

Het streefbeeld dat Delft ruimte biedt voor ontplooiing, ruimte om plezierig te wonen, ruimte 

voor bedrijvigheid en ruimte voor vernieuwing hebben we vertaald in een missie, die de leidraad 

zal zijn bij het maken van keuzes voor de verdere ruimtelijke ontwikkeling van Delft: 

DELFT 2030: VERBONDEN DYNAMISCHE DUURZAME STAD

De 
verbonden 
stad Delft 

biedt ruimte aan en voor iedereen 

en is een stad met een sterke 

samenhang

De 
dynamische 

stad Delft 
 is rijk aan kansen en keuzes. 

Ieder individu kan zich verder 

ontwikkelen.

De 
duurzame 
stad Delft 

houdt rekening met de volgende 

generaties en is grotendeels 

klimaat neutraal

Boulevard

Parken

Voorzieningencentrum

Nieuw centrumstedelijk gebied

Groene vingers

Technologisch Innovatief 
Complex Delft (TICD)

Ontwikkeling Rijswijk zuid

Regionaal OV-netwerk

Stedenbaanstation

A13 ondergronds

Zoekgebied verdieping Kruithuisweg

Etalage TICD langs A13

Extra snelwegafslag

Schie / Vliet

Buitenwatersloot

Groengordel

Open landschap

Te ontwikkelen schakels

Buurt-/wijkcentrum

Nieuwe brug of tunnel

LEGENDA

Delft 2030
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Delft bouwt al jaren voort aan een compacte, veelzijdige stad waarin het verleden en de 

toekomst elkaar ontmoeten. Dit beleid zetten we voort waarbij we de accenten iets verleggen. 

De verdere ontwikkeling van Delft als verbonden dynamische duurzame stad willen we bereiken 

door aan nieuwe ontwikkelingen ruimte te geven in samenhang met de versterking van de 

ruimtelijke kwaliteiten van de stad. We zullen onze kwaliteiten op het gebied van technologie, 

historie, creativiteit, innovatie (blijven) combineren met de kwaliteiten van het Delftse woon-, 

werk- en leefmilieu, het groen, de rust en de ruimte. 

De ruimtelijke kwaliteiten van Delft die we verder willen versterken, verdiepen en aanscherpen, 

zijn:

• de compacte stedelijke schaal van Delft

• de dooradering met groen- en waterstructuren

• het veelkleurige palet aan buurten

• de lange kris-kras routes

• de veelzijdige knooppunt-functie in de regio

• de nabijheid van het landelijke gebied.

Willen we als stad vitaal blijven en onze positie in de Randstad verder versterken dan is het 

nodig dat we, zij het beperkt, blijven bouwen. Daarbij zullen we zorgvuldig, slim en duurzaam 

omgaan met de ruimte in de stad. Dat kan door meer te doen met dezelfde ruimte, door te 

kiezen voor stapelen van functies, hoogbouw, groene daken, meervoudig ruimtegebruik en 

bouwen over infrastructuur. Tegelijk zullen we de ruimtewinst die hierdoor ontstaat benutten 

door elders in de stad de kwaliteit en omvang van de (groene) buitenruimte te vergroten.

We voeren een dubbele ruimtelijke strategie voor een duurzame toekomst. We  verdichten 

verder door compact in de stad te bouwen en zware infrastructuur te overkluizen 

(Provincialeweg). We vergroenen verder, door nieuw groen toe te voegen en zware 

infrastructuur verdiept aan te leggen (A13).

Bij de verdere ontwikkeling van de stad kijken we vanuit de genoemde ruimtelijke kwaliteiten in 

drie perspectieven naar de stad:

1. Delft: verbonden stad met een eigen identiteit

2. Delft: veelkleurig palet van buurten en wijken

3. Delft: veelzijdig knooppunt in de Randstad Zuidvleugel.

Daarbij streven we het volgende na:

In 2030 is Delft een zelfstandige ruimtelijke entiteit in de Zuidvleugel van de 

Randstad.

- Delft wordt omgeven door een aaneengesloten groene gordel

- In het geografi sch midden van de stad ligt een vernieuwd centraal stedelijk gebied dat via 

boulevards en groene vingers uitstekend bereikbaar is vanuit alle delen van de stad.

In 2030 bestaat Delft uit een veelkleurig palet van herkenbare wijken en buurten 

met een uitgesproken ruimtelijke identiteit.

- De buurt is de sociale en ruimtelijke bouwsteen van Delft

- De boulevards zijn de voordeur van de buurt

- De groene vingers in de stad vormen groene rustpunten in de wijk en zijn aantrekkelijke 

verbindingen (ook ecologisch) tussen het centrum en het landelijk gebied

- De stad is dooraderd met groene, kindvriendelijke, sociaal veilige kris-kras routes.

In 2030 heeft Delft als creatieve kennisstad een veelzijdige knooppuntfunctie in 

het economische netwerk van de Randstad Zuidvleugel. Technologie en innovatie, 

toerisme en zorg en groenstedelijke woonmilieus vormen daarbij de speerpunten. 

De bereikbaarheid is uitstekend gefaciliteerd met hoogwaardige verkeersnetwerken 

voor OV, fi ets en auto. De speerpunten zijn ruimtelijk verweven met de stad.
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- Het Techologisch Innovatief Complex Delft (TICD) heeft zich op drie locaties ontwikkeld 

(Zuidoost, DSM, RdGG-zorgboulevard,) tot een internationaal toonaangevende biotoop voor 

technologie en innovatie in de Randstad. 

- Goede afspraken in Randstedelijk verband borgen de exclusiviteit, complementariteit en 

synergie van de kenniscentra in dit deel van ons land, waarbij Delft het speerpunt vormt voor 

technologie

- Het TICD is ruimtelijk verweven met de stad. Hoogwaardig openbaar vervoer zorgt voor een 

uitstekende verbinding tussen het TICD en de regio (Delft Zuid, lijn 1, lijn 19, lijn 37).

- Langs de Schie ligt op aantrekkelijke locaties een nieuw gemengd groen stedelijk milieu. De 

oevers van de Schie zijn zoveel mogelijk openbaar

- Het aanbod van toeristische functies heeft zich ruimtelijk ontwikkeld langs de ´cultuur-as´ van 

Prinsenhof tot Lijm en Cultuur. De Zuidkolk vormt een toeristische pleisterplaats

- De bovenstedelijke verzorgingsfunctie van Delft op het gebied van gezondheidszorg, 

onderwijs, welzijn en veiligheid, is ruimtelijk geconcentreerd in de centrale oostwest-zone.

Aan de Reinier de Graafweg ligt de zorgboulevard.

In 2030 is de barrière-werking van de zware infrastructuur in Delft fors verminderd 

door de aanleg van bruggen, tunnels en viaducten. De aantrekkelijkheid van de 

infrastructuur is vergroot door de versterking van de ruimtelijke kwaliteit, in het 

bijzonder de uitstraling van het verblijfsklimaat in de openbare ruimte. 

- Schieoevers en Delft Zuidoost zijn ruimtelijk geïntegreerd en goed verbonden met de rest 

van de stad 

- De omgeving van de Provincialeweg is aansluitend op bestaande groenstructuren verder 

vergroend tot een van de ´Delftse Groene Vingers´ 

- In de centrale stedelijke zone is de weg overkluisd waardoor een ononderbroken 

groenstructuur tussen spoorzonepark en de westzijde van de stad is gerealiseerd

- De westelijke Kruithuisweg wordt verdiept, zodat de samenhang tussen de Tanthof en de rest 

van de stad hier sterk verbetert en de hinder van de weg voor omwonenden afneemt

- Voor een verbetering van de verbindingen tussen de binnnenstad en Delftse Hout kiest Delft 

voor een verlaagde inpassing van de A13. 

Voor de realisatie van deze doelstellingen volgen we drie lijnen:

1. Defi niëren van de sleutelopgaven

2. Gebiedsgericht werken

3. Programmatisch werken.

1. DE SLEUTELOPGAVEN

Uit de visie Delft 2030 zijn vier sleutelopgaven af te leiden. Deze sleutelopgaven omvatten 

meerdere maatregelen die meerdere doelen dienen. Ze verbinden daarbij de verschillende 

belangen van de stad en creëren de voorwaarden om de missie en de doelstellingen van het 

ruimtelijk beleid te realiseren.

Delft, stad aan de Schie

De Schie vormt het ‘vloeibaar goud’ van de stad. Het water biedt tal van nog onbenutte kansen 

die bijdragen aan de verdere ontwikkeling van Delft als verbonden, dynamische, duurzame stad. 

Zoals het ontwikkelen van aantrekkelijke woon- en werkmilieus, met name voor het TICD, de 

versterking van culturele en toeristische activiteiten, intensivering van het stedelijk grondgebruik, 

uitbreiding van de groene vingers en het (beter) verbinden van de verschillende delen van de 

stad. De Schie vormt daarbij een aansprekende verbindende schakel.

Een hoogwaardige, integrale aanpak van de Schie als geheel vormt dan ook een van de 

sleutelopgaven van het ruimtelijk beleid in de komende jaren.
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Een verbindend centraal stedelijk gebied

In het geografi sche midden van de stad komen verschillende lopende ontwikkelingen bijeen: de 

Spoorzone, de Poptahof, het winkelcentrum In de Hoven en de havenfuncties aan de Zuidkolk. 

De meerwaarde van het geheel van deze ontwikkelingen kan en moet meer zijn dan de som 

der delen. Het slechten van het Ireneviaduct als een fysieke en mentale breuklijn tussen het 

historisch centrum en de zuidelijke en westelijke woonwijken, creëert kansen om als vervolg 

daarop een verbindend centraal stedelijk gebied te realiseren, de kern van de stad.

Veel van de ruimtelijke kwaliteiten van Delft worden hier verbonden: de knooppuntfunctie van 

de stad rondom het nieuwe station, de stedelijke boulevards, de groene vingers, het veelkleurige 

palet aan woon- en leefmilieus. Verdichting in dit gebied biedt een gewild stedelijk woon- en 

werkmilieu met een centrale stedelijke ontmoetingsruimte (Spoorzonepark, Ireneboulevard, 

Zuidkolk), waardoor tegelijk elders in Delft ruimte ontstaat om in de stad te ‘vergroenen’.

Delft, stad in het groen

Het realiseren van een royale, ononderbroken, goed bruikbare, bereikbare en hoogwaardig 

ingerichte groengordel rondom Delft is van vitaal belang voor de stad. De groengordel 

waarborgt de historische identiteit van Delft als een zelfstandige ruimtelijke eenheid in de 

Randstad. Het vormt ook een onmisbaar uitloopgebied voor de inwoners van Delft, waar 

in de stad zelf grote groenvoorzieningen zeer schaars zijn. Maar de groengordel is in het 

ruimtelijk beleid meer dan dat. De groengordel vormt de tegenhanger, de sociale en ruimtelijke 

voorwaarde voor het intensief grondgebruik elders in de stad. Geen centraal stedelijke 

verdichting zonder groenontwikkeling aan de randen. De groengordel vormt een belangrijk 

onderdeel van de aantrekkelijkheid van Delft voor kenniswerkers, kennisinstellingen en 

kennisbedrijven en biedt ruimte voor het realiseren van een attractief stadsrandmilieu, De 

groengordel vormt de verbindende schakel tussen het landelijk gebied en de ‘groene vingers’, 

tussen stad en landschap. 

Het behoud en de versterking van de groengordel geeft richting aan de Delftse 

inbreng bij het overleg met onze regionale, provinciale en landelijke partners over 

voorgenomen grote, strategische projecten rondom Delft, zoals Sion ’t Haantje, A13, A4, 

Landschapontwikkelingsperspectief Midden-Delfl and en de Groen Blauwe Slinger.

Provincialeweg en Kruitshuisweg: kansen voor de stad

De aanpak van de twee grote binnenstedelijke stroomwegen (Provincialeweg en Kruithuisweg) 

is van belang om de stroomfunctie van deze wegen te waarborgen en tegelijkertijd de hinder 

voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken. Beide wegen verbinden de stad met het 

regionale en landelijke wegennet en dragen daarmee bij aan de knooppunt-ambitie voor het 

TICD, de regionaal verzorgende functie van Delft en het toerisme. De verdere ontwikkeling van 

het groen langs delen van de Kruithuisweg en de Provincialeweg levert een forse bijdrage aan 

de ‘groene vingers’ van Delft en daarmee aan de verbinding met de groene gordel om de stad. 

De gevoelsmatige en feitelijke afstand tussen het centraal stedelijk gebied en de westelijke en 

zuidelijke woonwijken wordt op deze wijze fors teruggebracht en draagt daarmee eraan bij om 

het midden van de stad een plek te laten zijn waarmee alle Delftenaren zich verbonden voelen. 

Door op enkele plaatsen langs en zo mogelijk over deze infrastructuur heen te bouwen ontstaat 

ruimte voor herkenbaar, gewilde Delftse woonmilieus. Daarmee worden de Kruithuisweg en 

Provincialeweg, de twee hoofdaders van het Delftse autonetwerk, van barrière en bron van 

hinder tot kansen voor de stad.

2. GEBIEDSGERICHT WERKEN

Vanuit de overtuiging dat een nauw samenspel met velen nodig is om tot een slagvaardige 

uitvoering van alle opgaven te kunnen komen, zien wij in een gebiedsgerichte benadering de 

meeste kansen voor een effectieve aanpak. Want juist op dat niveau liggen er mogelijkheden om 

gebruik te maken van de aanwezige ideeën, initiatieven, investeringsbereidheid en synergie tussen 

alle betrokken partijen.

In de toekomst zullen wij per deelgebied met alle betrokkenen afspraken maken over de verdere 

concretisering van de op te pakken opgaven en de onderlinge rolverdeling daarbij.

3. PROGRAMMATISCH WERKEN

Naast gebiedsgerichte uitwerkingen vertalen we de opgaven in stadsbrede programma’s, zoals 

het consequent stimuleren en faciliteren van dubbel grondgebruik, ruimte bieden voor menging 

van wonen en werken, het versterken van de inrichting van de openbare ruimte, waaronder het 

beheer en onderhoud van het ‘kriskras’ netwerk.

Om de fl exibiliteit in de uitvoering te waarborgen, stellen we een meerjarig 

uitvoeringsprogramma op. Jaarlijks zullen we met een geactualiseerd uitvoeringsprogramma 

komen, waarin we over de voortgang rapporteren en waarin we onze concrete inzet voor de 

komende jaren aangeven. Het geactualiseerde uitvoeringsprogramma wordt mede opgesteld 

aan de hand van de overeengekomen gebiedsgerichte uitwerkingen. Op deze wijze kunnen 

we meebewegen met niet of moeilijk beïnvloedbare ontwikkelingen. Deze werkwijze biedt 

ook de beste garanties om tot kostenverhaal te komen. Vanuit de actuele situatie kan met 

ontwikkelingspartners een bijdrage aan bovenwijkse voorzieningen worden afgesproken of 

– indien nodig – via het bestemmingsplan/exploitatieplan worden afgedwongen. Tevens kunnen 

afspraken worden gemaakt over bestemmingsplan overschrijdende fysieke maatregelen en 

bovenplanse verevening.
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Historische ontwikkeling van Delft

Delft met als bestuurlijk 

en economisch centrum de Markt, 

krijgt in 1246 stadsrechten. Binnen 

de karakteristieke omwalling is sprake van 

dichtheidverschillen. Hoge dichtheden langs 

de hoofdgrachten in het westen en lage in het 

noordoosten. Ontwikkelingen vinden plaats door de 

invloed van de opstand onder aanvoering van Willem van 

Oranje, de Delftse hervorming, komst van militaire functies en 

de ontploffi ng van het Kruithuis.  

TOT 1800 TOT 1900 TOT 1930

De stadswallen worden 

ontmanteld. Ontwikkelingen 

vinden nu ook buiten de stadswallen 

plaats. Zo vestigen zich naar aanleiding van 

de industrialisatie in het noorden de Gist- en 

spiritusfabriek met bijbehorende arbeidswoningen 

(Agneta park) en in het zuiden de Gelatine fabriek. 

Een deel van de welgestelde burgerij vertrekt naar de 

buitenrand van de stad. De spoorlijn Den Haag - Rotterdam 

wordt geopend met een station in Delft. De Voorloper van de 

TU vestigt zich in Delft.    

Door de woningnood 

en de woningwet wordt Delft 

gestimuleerd uitbreidingsplannen te 

realiseren. Sociale woningbouw in Wippolder, 

Westerkwartier en Hof van Delft zijn hiervan 

het resultaat. De industrialisering in de vorm van 

bedrijfsuitbreiding zet zich voort ten zuiden en ten 

noorden van de binnenstad langs de Schie. De universiteit 

vestigt zich in een samenhangend gebied aan de zuidrand van 

het stadscentrum. 
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Het uitbreidingsplan voor 

heel Delft van J. de Booij voorziet 

in een forse toename van het aantal 

woningen. Het stedelijk systeem wordt 

steeds meer gebaseerd op de aanwezigheid van 

de auto. Hiervan zijn de noordelijke stadsentree, 

de aanleg van de A13 en verkeerskundige ingrepen 

in het stadscentrum een gevolg. Na de oorlog komt 

de wederopbouw moeizaam op gang. De Bomenwijk en 

Kuyperwijk zijn resultaten van de eerste naoorlogse wijken, 

gebouwd volgens de wijkgedachte. De Technische Hoge school 

oriënteert zich meer en meer op uitbreiding langs de Mekelweg 

buiten het stadscentrum.

De wederopbouw 

is inmiddels in volle vaart. 

Uitbreiding van de stad wordt massaal 

gezocht in het zuidwesten van de stad. Er 

wordt gebruik gemaakt van functiescheiding 

en stelselmatige hoogbouw. Voorhof, Buitenhof, 

Poptahof en het nieuwe stadswinkelcentrum In de 

Hoven zijn volgens deze principes gebouwd. Ook het TU-

gebied is volop in ontwikkeling. De auto wint steeds meer 

terrein. Delen van de Kruithuisweg en Provincialeweg zijn in 

deze periode aangelegd. De stad wordt steeds voller waardoor 

voor recreatie aan gebieden buiten de stad wordt gedacht. Het 

recreatiegebied Deftse Hout voorziet in een grote waterplas en 

sportterreinen

De focus van de 

ruimtelijke ontwikkeling verandert. 

De kwalitatieve benadering wint terrein 

op de kwantitatieve, functionele benadering 

van weleer. Het concept van de compacte stad 

geeft richting aan toekomstige ontwikkelingen. 

Verdichting en stadsvernieuwing vinden plaats. Tanthof 

wordt in deze periode gerealiseerd.

Grootschalige uitbreiding 

is binnen de gemeente grens 

niet meer mogelijk. De buurten 

Ecodus en Hoornsehof zijn buurten 

gebouwd op duurzame ontwerpprincipes. De 

inbreidingsontwikkeling Zuidpoort is afgerond. 

Detailhandel en culturele voorzieningen in combinatie 

met appartementen zijn daar gerealiseerd. Het areaal 

aan bedrijfsruimte wordt uitgebreid met terreinen voor 

technologische – innovatieve bedrijvigheid (Technopolis en 

Delftechpark). De ontwikkeling met de meeste invloed in deze 

periode tot 2009, is de realisatie van VINEX-wijken rondom Delft. 

TOT 1975TOT 1960 TOT 1990 TOT 2009
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TRENDS EN ONTWIKKELINGEN

Delft is een stad met betekenis voor velen.  Als stad waar je plezierig kunt wonen, als historische 

stad en als creatieve kennisstad. Maar ook als zorgstad voor wijken en kernen in de directe 

omgeving van Delft. Dat willen we zo houden, nu en in de toekomst. Daarom blijven we 

samen met anderen bouwen aan Delft als een aantrekkelijke en geliefde stad. Waar mensen 

met uiteenlopende achtergronden en interesses terecht kunnen, zich kunnen ontwikkelen, 

doorgroeien en elkaar kunnen ontmoeten. Wij blijven bouwen aan een stad die perspectief biedt 

aan velen. 

De laatste ruimtelijke structuurvisie voor Delft – de Ontwikkelingsvisie 2025 – dateert alweer 

uit 1998.  Veel voornemens en plannen uit deze visie zijn inmiddels gerealiseerd of zijn in gang 

gezet. Dit betekent dat het toekomstig aanzien van Delft voor een deel nu al is bepaald. 

Een samenleving en stad zijn echter permanent in ontwikkeling en dat proces willen we zo goed 

mogelijk faciliteren. Maar niet zonder meer. We hebben de ambitie om de kwaliteiten die van 

Delft een aantrekkelijke stad maken, te behouden en verder te versterken. Zo blijft Delft een 

vitale stad.

In de samenleving, in de leefomgeving, in de economie en in het klimaat doen zich verschillende 

ontwikkelingen voor die van betekenis zijn voor de ontwikkeling van de stad. 

Andere leefstijlen

Delft verandert langzaam qua samenstelling. De profi lering van Delft als kennisstad en creatieve 

stad trekt veel hoogopgeleiden en studenten met een eigen leefstijl. Delft verkleurt en zal na 

2015 ook vergrijzen. Tegelijkertijd neemt het aantal personen per huishouden nog verder af. 

Deze ontwikkelingen zijn van invloed op de woningvraag. Mensen wensen meer keuzevrijheid 

om de woning te kiezen die bij hun leefstijl past. Om hieraan tegemoet te kunnen komen is een 

kwaliteitsverbetering van de bestaande woonmilieus nodig. Een kwaliteitsverbetering die wonen 

en werken meer integreert en zorgt voor de nabijheid van bij de leefstijl passende voorzieningen.

Meer mobiliteit 

Mensen maken steeds meer gebruik van internet. Dit biedt kansen voor werken aan huis of in 

de buurt. Wanneer het kopen via internet verder toeneemt, zal dit nieuwe eisen stellen aan de 

distributiesystemen. 

Mensen zijn tegelijkertijd steeds mobieler en combineren allerlei activiteiten onderweg met 

elkaar. Het autogebruik en autobezit blijven een druk leggen op de kwaliteit van de straat 

als verblijfsruimte. Voor de bereikbaarheid van de stad, het parkeren en de kwaliteit van de 

leefomgeving zijn dan ook vernieuwende oplossingen nodig. 
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Delft in de regio

Om de toenemende internationale concurrentiestrijd aan te kunnen gaan, ligt een grote nadruk 

op de verdere ontwikkeling van kennis, innovatie en hoogwaardige technologie. Delft neemt 

in de Zuidvleugel van de Randstad tussen Den Haag en Rotterdam met de aanwezigheid 

van de TU, gerenommeerde kennisinstellingen en kennisintensieve bedrijven een goede 

uitgangspositie in als creatieve kennisstad met een eigen identiteit. Voor de verdere versterking 

van deze uitgangspositie is een internationaal aantrekkelijk werk-, woon- en leefklimaat en 

voorzieningenniveau essentieel. 

Ontmoeten

De succesfactor in het creëren van een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor kennisintensieve 

bedrijvigheid en van een leefbare woonomgeving, is het leggen van verbanden. Het gaat 

daarbij om het in verband brengen van mensen, plaatsen en lokale- en regionale faciliteiten. 

Kennisontwikkeling en -uitwisseling vraagt naast internet nog steeds om face-to-face contacten. 

De waarde van ontmoetingsplaatsen wordt daardoor steeds belangrijker. Ook om een sterke 

samenleving te kunnen ontwikkelen. 

Aaneenrijgende verstedelijking

Delft wordt van oudsher omringd door samenhangende landschappelijke structuren, die 

tegenwoordig de belangrijkste groen- en recreatiegebieden voor de stad vormen. Delft dreigt 

steeds meer vast te groeien aan de overige bebouwde gebieden in de regio, wat ten koste 

gaat van het landschap. Deze ontwikkeling kan worden gestopt door verdichting met een hoge 

ruimtelijke kwaliteit en het versterken van de groene ring om de stad.  

 

Veranderend klimaat

Ook Delft heeft te maken met het veranderende klimaat. Wij hebben hoge ambities om bij te 

dragen aan het tegengaan van het wereldwijde klimaatprobleem. Het uitgangspunt daarbij is dat 

problemen van de stad in de stad worden opgelost.  Voor de waterberging betekent dit dat we 

deze zoveel mogelijk in de stad oplossen en niet buiten de stad. 

Delft is een klimaatadaptieve stad, waarbij we gebruik maken van de kansen die de 

klimaatverandering ook kan bieden. Op termijn wil Delft een energie neutrale stad worden. Dit 

kan door gebruik te maken van innovatieve energiesystemen en duurzaam te bouwen. 

Nieuwe Wet ruimtelijke ordening

Sinds 1 juli 2008 is de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) van kracht. Deze wet bepaalt dat 

gemeenten, evenals de provincies en het rijk een actuele visie moeten hebben op de ruimtelijke 

ontwikkeling. De structuurvisie heeft geen bindend karakter. Voor gemeenten vormt de 

ruimtelijke structuurvisie wel de basis voor op- en bijstelling van bestemmingplannen. 

De Wro stelt verhaal van gemeentelijke kosten verplicht. Dit kan via een exploitatieplan, 

dat tegelijkertijd met een bestemmingsplan in procedure wordt gebracht, of via een 

privaatrechtelijke overeenkomst. De Wro biedt gemeenten ook de mogelijkheid tot verhaal van 

planoverstijgende kosten en fi nanciële bijdragen. De (juridische) grondslag daarvan ligt in de 

structuurvisie. 

Kortom, er zijn meerdere redenen om opnieuw de ruimtelijke opgaven voor Delft in beeld te 

brengen:

- we willen zorgen dat Delft ook in de toekomst een aantrekkelijke en geliefde stad blijft voor 

velen

- de nieuwe Wet ruimtelijke ordening vraagt erom

- we willen gebruik maken van de mogelijkheden die de Wro (grondexploitatie) biedt. 
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TOTSTANDKOMING VAN DE STRUCTUURVISIE

Een groot aantal partijen investeert in de stad, zoals bewoners, ondernemers, 

woningbouwcorporaties, projectontwikkelaars, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties 

en verenigingen. De wijze waarop al deze partijen op elkaar reageren en met elkaar 

samenwerken bepaalt de ontwikkeling van Delft. Wij vinden het belangrijk om de in de stad 

aanwezige ambities, ideeën, kennis en energie te mobiliseren, te bundelen en te richten. Daarom 

hebben wij rondom de totstandkoming van de Ruimtelijke Structuurvisie Delft 2030 meerdere 

participatiemomenten georganiseerd. Met vertegenwoordigers van uiteenlopende organisaties 

actief in Delft, burgers, raadsleden en andere overheden is samen nagedacht over en gewerkt 

aan de ruimtelijke opgaven waar Delft de komende 20 jaar voor staat. 

De uitkomsten van deze bijeenkomsten zijn verwerkt in het voorliggende ontwerp.

DOEL EN FUNCTIE VAN DE STRUCTUURVISIE

De Ruimtelijke Structuurvisie geeft een perspectief op de gewenste (ruimtelijke) ontwikkeling 

van Delft op de langere termijn en een beeld van de voorgenomen ruimtelijke maatregelen in de 

komende jaren. De visie heeft als horizon 2030.

De Ruimtelijke Structuurvisie zet een koers uit en is dan ook geen blauwdruk voor de toekomst. 

Het dient voor alle betrokken partijen als inspiratiebron voor toekomstige ontwikkelingen 

in de stad. Tegelijkertijd geeft het de ruimtelijke principes aan die sturend zullen zijn bij de 

verdere ontwikkeling van de stad. De Ruimtelijke Structuurvisie vormt daarmee een belangrijk 

(toetsings)kader voor het initiëren, beoordelen, afwegen en vaststellen van nieuwe ruimtelijke 

plannen (zoals bestemmingsplannen) en projecten. Zoals hiervoor uiteen is gezet, is de 

Ruimtelijke Structuurvisie ook de grondslag voor het verhalen van kosten op basis van de 

Grondexploitatiewet.

Informatiebijeenkomst
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PLAN-MER

Om het milieu een volwaardige plaats in de besluitvorming te geven is een 

milieueffectrapportage voor plannen (plan-m.e.r.) uitgevoerd. De resultaten liggen in de vorm 

van een milieueffectrapport (plan-MER) tegelijk met de Ontwerp-Structuurvisie ter inzage.

Voor de plan-m.e.r. zijn op basis van de structuurvisie twee alternatieven voor de ruimtelijke 

ontwikkeling van Delft uitgewerkt. Het eerste alternatief gaat uit van een concentratie van 

activiteiten in het zuidoostelijke deel van Delft (TU-wijk e.o.). In het tweede alternatief vindt 

een zekere spreiding van de belangrijkste ontwikkelingen plaats over een aantal ‘boulevards’ in 

de stad. Per alternatief is bekeken wat de milieueffecten zijn wanneer na 2020 respectievelijk 

2.200, 5.000 en 8.000 woningen worden bijgebouwd. De resultaten van de effectbeoordeling zijn 

vergeleken met de situatie zonder deze nieuwe ontwikkelingen.

Bij de beoordeling van de milieueffecten is gekeken naar bodem, water, natuur, verkeer, geluid, 

luchtkwaliteit, externe veiligheid, cultuurhistorie en energie. Voor de meeste thema’s heeft een 

kwalitatieve beoordeling plaatsgevonden. Voor de verkeerseffecten, inclusief geluid en lucht zijn 

berekeningen uitgevoerd.

Een belangrijke constatering in het plan-MER is dat de keuze in de structuurvisie om voor 

de nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen vooral gebruik te maken van de bestaande stedelijke 

structuur, door transformatie en herstructurering, gunstig is voor het milieu. Aantasting van het 

buitengebied wordt hiermee voorkomen. Verder wordt geconstateerd dat de structuurvisie 

in potentie tot een versterking van de water- en groenstructuur van de stad leidt. Ook op 

het terrein van mobiliteit zijn verbeteringen te verwachten, met name van de maatregelen 

die zijn gericht op uitbreiding van (het gebruik van) het OV- en fi etsnetwerk. Als belangrijk 

aandachtspunt voor de nabije toekomst komt de afstemming tussen ruimtelijke ontwikkelingen 

(woningbouw, economische ontwikkelingen) en de belasting van het wegennet naar voren. De 

luchtkwaliteit zal door teruglopende achtergrondconcentraties verbeteren, maar congestie 

en wegverkeerslawaai leggen beperkingen op aan de uitbreidingsmogelijkheden. Dit vraagt  

nadrukkelijk om aandacht bij de uitwerking van de plannen.
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Delft biedt ruimte voor ontplooiing, ruimte om plezierig te wonen, ruimte voor bedrijvigheid 

en ruimte voor vernieuwing. We bieden dit perspectief binnen de kaders van een duurzame 

ontwikkeling. 

Dit streefbeeld hebben we vertaald in een missie, die de leidraad zal zijn bij het maken van 

keuzes voor de verdere ruimtelijke ontwikkeling van Delft: 

Delft 2030: 

verbonden dynamische duurzame stad

De verbonden stad Delft biedt ruimte aan en voor iedereen en is één stad met een sterke 

samenhang. In Delft bestaan sociale structuren waarin iedereen tot zijn recht komt en 

waarin ontmoeting en nieuwsgierigheid het winnen van isolement en wantrouwen. Sociale 

verscheidenheid is de kracht van Delft. Alle stadsdelen zijn op een aantrekkelijke manier met 

elkaar verbonden. De ruimte nodigt uit tot ontmoeten en verbindt. De bewoners van alle 

stadsdelen voelen zich inwoner van Delft. 

In de dynamische stad Delft kun je verder komen. Door de diversiteit aan opleidingen en 

economische activiteiten is Delft rijk aan kansen en keuzen op het gebied van wonen, werken, 

onderwijs, voorzieningen, cultuur, zorg, sport en recreatie voor uiteenlopende groepen. Iedereen 

die wil, kan zich verder ontwikkelen in Delft. Delft heeft een krachtige uitstraling door haar 

sterke cultuurhistorische waarden, haar technologische kennis, haar creativiteit en innovatief 

vermogen. De dynamische stad Delft is permanent in ontwikkeling.

Als duurzame stad houdt Delft rekening met volgende generaties. Met zorg wordt met de 

beschikbare ruimte, het milieu, groen, water en de cultuurhistorische waarden omgegaan. 

Technologische kennis en creativiteit worden ingezet om innovatieve oplossingen te bieden 

voor maatschappelijke en ruimtelijke vraagstukken van morgen. Delft is een stad die het levende 

verleden deelt met een leefbare toekomst.

Delft bouwt al jaren aan een compacte, veelzijdige stad waarin het verleden en de toekomst 

elkaar ontmoeten. Dit beleid zetten we voort, waarbij we de accenten iets verleggen.

De ambities om Delft verder te ontwikkelen als verbonden, dynamische, duurzame stad hangen 

nauw met elkaar samen. Door te investeren in de ruimtelijke randvoorwaarden voor een 

veelzijdige stad willen we perspectief bieden aan alle inwoners van Delft. Met de nadruk op 

diversiteit in voorzieningen en werkgelegenheid kunnen we zorgen voor banen aan de onder- en 

bovenkant van de arbeidsmarkt. Ook in andere vormen van participatie en het toeleiden naar 

onderwijs en werk blijven we investeren. 

Richtte de Ontwikkelingsvisie 2025 zich op de ontwikkeling van nieuwe fysieke projecten, voor 

de Ruimtelijke Structuurvisie Delft 2030 hanteren we als uitgangspunt de verdere ontwikkeling 

van Delft als verbonden dynamische duurzame stad door het toevoegen van ruimtelijke kwaliteit.
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De compacte 
stedelijke schaal 

Delft is een aantrekkelijke, overzichtelijke 

stad met een stedelijke sfeer. De delen van de 

stad zijn met elkaar verbonden waardoor de 

stad als één geheel wordt ervaren.
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De dooradering 
met groen- en 

waterstructuren 
De groen- en waterstructuren, die van 

oudsher vanuit de omgeving als vingers de stad 

binnendringen en door de hele stad heen 

lopen, geven Delft, ondanks de stedelijke 

dichtheid van de bebouwing, een groen 

aanzien en een groene leefsfeer.

Delft 2030

De verdere ontwikkeling van Delft als verbonden dynamische duurzame stad willen we bereiken 

door aan nieuwe ontwikkelingen ruimte te geven in samenhang met de versterking van de 

ruimtelijke kwaliteiten van de stad.  

We zullen onze kwaliteiten op het gebied van technologie, historie, creativiteit, innovatie 

combineren met de kwaliteiten van het Delftse woon- werk- en leefmilieu, het groen, de rust en 

de ruimte.

De ruimtelijke kwaliteiten van Delft die we verder willen versterken, verdiepen en aanscherpen 

zijn: 
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Een veelkleurig 
palet aan buurten 

Delft is een stad van buurten waar mensen 

zich mee verbonden voelen. De stad heeft 

uiteenlopende woonmilieus - stedelijk en 

groen - die passen bij verschillende leefstijlen.
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Lange kris-kras 
routes

Delft heeft een heel dicht netwerk van 

kindvriendelijke routes die je kris kras snel en 

veilig naar voorzieningen en werkgebieden in 

andere buurten en wijken en buiten de stad 

brengen.

Kw
alite

it
5

Een veelzijdig 
knooppunt

Delft is een stad met een regionaal 

verzorgende functie voor de directe omgeving 

én een stad met (inter-)nationale betekenis 

op het gebied van kennis en toerisme. Beide 

zorgen ervoor dat Delft een levendige, 

dynamische, ondernemende stad van 

betekenis is in de Zuidvleugel van 

de Randstad.
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Het landelijk 
gebied nabij

Rondom Delft ligt direct grenzend 

aan de stad op fi etsafstand een nog bijna 

geheel aaneengesloten groenstructuur met 

uiteenlopende recreatiemogelijkheden.
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De kracht van deze zes ruimtelijke kwaliteiten die van Delft een aantrekkelijke stad maken 

om te wonen, te werken, te studeren, kennis op topniveau te ontwikkelen en te ondernemen 

ligt in hun onderlinge verbondenheid. Wij zullen ze dan ook in onderlinge samenhang verder 

vormgeven. 

De afgelopen jaren hebben we op meerdere punten al ontwikkelingen in gang gezet om deze 

bijzondere kwaliteiten van Delft verder te versterken. In deze structuurvisie gaan we op deze 

ingeslagen weg voort. 

Willen we als stad vitaal blijven en onze positie in de regio en internationaal verder versterken, 

dan is het nodig dat we onze sterke ruimtelijke kwaliteiten blijven ontwikkelen en dus, zij het 

beperkt, blijven bouwen. 

Bij het bouwen kiezen we ervoor om zorgvuldig, duurzaam en slim om te gaan met de 

beschikbare ruimte in de stad. Dit kan door meer te doen met dezelfde ruimte, ofwel door 

te verdichten. Voorbeelden hiervan zijn aaneengesloten bouwblokken, stapelen van functies, 

hoogbouw, groene daken, meervoudig ruimtegebruik en bouwen boven of over infrastructuur 

(overkluizen).

Om duurzaam, slim en zorgvuldig om te kunnen gaan met de beschikbare ruimte zullen we 

kiezen voor creatieve aanpakken die innovatieve en onorthodoxe oplossingen creëren voor 

het combineren of stapelen van meerdere functies, zoals wonen, werken, groen en parkeren. 

Met andere woorden, we zullen gebruik maken van aansprekende en innovatieve vormen van 

meervoudig ruimtegebruik en gestapelde woonvormen. Daarbij zullen we de eis stellen dat de 

gekozen oplossingen er mede toe bijdragen dat we de gemeente blijven met het meest effi ciënte 

en effectieve energiegebruik. 

Verdichten kent vele vormen. Hoogbouw is daar slechts één van. Ook deze vorm zullen 

we nodig hebben om de ruimtevraag zodanig in te inpassen dat we kunnen voldoen aan de 

kwaliteits- en milieunormen die we stellen. Het kan zijn dat we daarbij op bepaalde plaatsen in 

de stad de norm van maximaal 75 meter hoogbouw zullen moeten loslaten.

Wanneer we met respect voor de stad en oog voor de historische ontwikkeling van Delft 

verdichten, biedt dit meerdere kansen voor de stad. We kunnen de woon- en leefmilieus van 

buurten en wijken ermee versterken, weeffouten in de stedenbouwkundige structuur herstellen, 

de samenhang in of tussen buurten en wijken vergroten, infrastructurele ‘breuklijnen’ in de stad 

opheffen of opnieuw vormgeven en groen aan de stad toevoegen. 

Met verdichten kunnen we de stedelijke kwaliteiten van Delft verhogen. Dit krijgt echter pas 

echt waarde als we tegelijkertijd de groene kwaliteiten van Delft verder aanscherpen. Want juist 

de combinatie van deze beide kwaliteiten maken van Delft een aantrekkelijke stad voor velen.

Kortom, uit oogpunt van duurzaamheid voeren we een dubbele ruimtelijke strategie. We  

verdichten verder door compact in de stad te bouwen en zware infrastructuur te overkluizen. 

We  vergroenen verder, door nieuw groen toe te voegen en zware infrastructuur verdiept aan 

te leggen. 

Met verdichten in combinatie met de verdere vergroening van Delft kunnen ook we de 

stedelijke dynamiek, levendigheid en de groene identiteit van Delft vergroten en voldoen aan de 

vraag van velen naar groen stedelijk wonen.

Delft gelaagde stad 

Delft is een gelaagde stad, die zich op drie schaalniveaus presenteert: op stedelijke niveau, op het 

niveau van de buurten en wijken en op regionaal niveau binnen de Zuidvleugel van de Randstad. 

Elk schaalniveau kent zijn eigen kwaliteiten, dynamiek en verbondenheid met de omgeving. Dit is 

van belang als we kijken naar de gewenste toekomstige ontwikkeling van de stad. 

Onze visie op Delft 2030 presenteren wij daarom in drie perspectieven: 

1. DELFT: VERBONDEN STAD MET EEN EIGEN IDENTITEIT

2. DELFT: VEELKLEURIG PALET VAN BUURTEN EN WIJKEN

3. DELFT: VEELZIJDIG KNOOPPUNT IN DE RANDSTAD ZUIDVLEUGEL

Per perspectief geven we aan welke ruimtelijke kwaliteiten we nastreven (streefbeeld 2030) en 

voor welke opgaven we vervolgens staan om dit te bereiken. We maken steeds een koppeling 

tussen de versterking van de stedelijke kwaliteiten en groene kwaliteiten van de stad. 

Het toekomstig ruimtelijk aanzien van Delft waarnaar we streven, is per ruimtelijke kwaliteit 

ook in een kaartbeeld weergegeven. Wanneer de verschillende kaarten met elkaar worden 

vergeleken, zal het lijken dat er voor de invulling van bepaalde gebieden tegenstrijdige opgaven 

bestaan. Een voorbeeld hiervan is Bacinol. Hier ligt zowel een groene opgave als de opgave het 

gebied verder te ontwikkelen in het kader van het Technologisch Innovatief Complex Delft 

(TICD). Het zal er in de toekomst niet om gaan tussen beide opgaven te kiezen, maar om ze 

zodanig met elkaar te verbinden dat ze bijdragen aan de functie van het gebied binnen het TICD 

en de stad. Dit geldt voor meerdere gebieden in de stad.
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Delft is een aantrekkelijke, overzichtelijke stad 

met een mooie mix van bevolkingsgroepen en 

alle voorzieningen, kenmerkend voor een stad 

van 100.000 inwoners, binnen handbereik. De 

stad is volop in ontwikkeling. Op stedelijke 

schaal kunnen we onze positie versterken door 

de ondertunneling van het spoor - de spoorzone 

- als kans te benutten voor de ontwikkeling 

van een nieuw centrumstedelijk gebied met 

een uitloop naar In de Hoven. Met de verdere 

ontwikkeling van de Delftse boulevards tot 

aantrekkelijke routes en verblijfruimtes met 

een mix aan stedelijke functies vergroten we 

de sterk in trek zijnde stedelijke omgeving en 

kunnen we de samenhang tussen de wijken en 

het centrum van de stad verder verbeteren. Als 

tegenwicht creëren we met nieuwe parken 

en groenstroken rust, ruimte voor natuur en 

een aangename omgeving voor sport, spel en 

ontmoeting. Daarbij hoort een beperking van 

de ‘breukwerking’ van de Provincialeweg en de 

Kruithuisweg om de onderlinge verbinding tussen 

de stadsdelen beter vorm te kunnen geven. 

DELFT, VERBONDEN STAD MET EEN EIGEN 

IDENTITEIT
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LEGENDA

EEN NIEUW CENTRUMSTEDELIJK GEBIED

Streefbeeld 2030

Het centrum van Delft ondergaat een aantal wezenlijke veranderingen. 

Het spoor verdwijnt ondergronds, waarna rondom de spoorzone 

een nieuw levendig, markant stedelijk gebied ontstaat. Hier wordt 

gewoond, gewerkt en zijn uiteenlopende publieke en commerciële 

voorzieningen te vinden. Het nieuwe station en stadskantoor vormen 

een brandpunt van activiteit. Het nieuwe stadspark biedt rust en 

ruimte. De aantrekkelijk ingerichte openbare ruimte nodigt overal uit 

tot verblijven en ontmoeten. 

Na herstructurering van de Poptahof en de herontwikkeling van de sporthal Buitenhof en AH 

aan de Martinus Nijhoffl aan ontwikkelt het gebied rondom de In de Hoven zich verder tot 

winkel- en voorzieningencentrum.  

Beide ontwikkelingen en de sloop van het Ireneviaduct creëren in het hart van de stad 

ruimte voor een nieuw centrumstedelijk gebied. In dit nieuwe geografi sch midden van de stad 

ontmoeten de verschillende sferen van Delft elkaar: Delft als cultuurstad, als historische stad, als 

kennisstad, als woonstad en als binnenstad van de directe omgeving.

De opgave 

- ontwikkeling spoorzone in aansluiting op de Voorhof 

met inbegrip van het gebied Voorhof NO waar een 

transformatie plaatsvindt van bedrijventerrein naar stedelijk 

(woon) gebied. 

Boulevard

Stroomweg

Voorzieningencentrum

Nieuw centrumstedelijk gebied
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BOULEVARDS

Streefbeeld 2030

Het stelsel van boulevards, dat al enige tijd in ontwikkeling is, werken 

en bouwen we verder uit. De boulevards worden aantrekkelijke routes 

en verblijfruimtes met een mix aan stedelijke functies. Ze zorgen voor 

een versterking van de verbinding van de wijken en buurten met het 

centrum van de stad. Door de uitnodigende groene inrichting van de 

boulevards en de weggenomen barrières voelt het alsof de wijken en 

het centrum dichter bij elkaar zijn komen te liggen.

De boulevards bieden ruimte voor het faciliteren van nieuwe ontwikkelingen via dubbel 

grondgebruik. Hier is ruimte voor nieuwe, gestapelde woningen en een forse uitbreiding van het 

‘stedelijk plint’. Nieuwe dienstverlenende ondernemingen, zoals kleine kantoren en openbare 

functies voor zorg, welzijn, cultuur, onderwijs en sport en commerciële voorzieningen worden 

bij voorkeur langs de boulevards gerealiseerd. Ook detailhandel kan hier in beperkte mate een 

plek vinden, zolang dit de verspreide strucuur niet verstoort.

Nieuwe woningen langs de boulevards sluiten qua woonmilieu aan bij doelgroepen die prijs 

stellen op een hoog verzorgingsniveau, de nabijheid van winkels en andere voorzieningen, de 

beschikbaarheid van gebouwde en beveiligde parkeeraccommodatie en de uitstekende bediening 

per openbaar vervoer. 

Door intensivering van het grondgebruik langs de boulevards kunnen elders in wijken en 

buurten gestapelde woningen worden omgevormd naar meer grondgebonden woningen en kan 

ruimte worden gecreëerd voor dubbelgrondgebruik. 

Daar waar verdere verdichting langs de boulevards ten koste gaat van de ecologische structuur 

zal deze elders worden gecompenseerd.

De boulevards hebben een breed profi el met een duurzame, herkenbare, groene inrichting 

en straatmeubilair. De aantrekkelijk ingerichte openbare ruimte nodigt uit tot verblijven en 

ontmoeten. 

De boulevards worden op een effi ciënte manier gebruikt door het openbaar vervoer, de auto en 

de (brom)fi ets. Voor de fi ets zijn uitgebreide stallingmogelijkheden. 

Stedelijke bezoekers vinden na sloop van het spoorviaduct via de tot boulevard heringerichte 

Westvest en Phoenixstraat hun weg naar de binnenstad, de musea en de culturele attracties van 

de stad. Ook het stadskantoor is hier te vinden. De Ireneboulevard komt na de sloop van het 

Ireneviaduct gelijkvloers te liggen. Onder andere het Grotiuscollege, de Brandweer en Politie 

hebben hier hun stedelijke ´adres´. Langs de Papsouwselaan en de Martinus Nijhofl aan wordt het 

grondgebruik fors geïntensiveerd met een mix van functies: winkels, dienstverlenende functies, 

De opgaven 

- Thematiseren en bepalen van de planologische principes 

(bouwhoogte, functiemix, typologie) van boulevards

- Ontwikkelen van een consistent inrichtingsbeeld voor alle 

boulevards

- Het realiseren van een groene inrichting, waaronder 

boomstructuren

- Leggen van prioriteit bij boulevards bij nieuwe 

ontwikkelingen voor openbare voorzieningen en bij 

intensieve woonbebouwing 

- Maken van complementaire keuzen bij 

transformatieopgaven: intensiveren aan de boulevards 

op basis van dubbelgrondgebruik, extensiveren aan de 

‘dwarsverbanden’ en de ‘luwe’ randen van de buurten en 

wijken, te denken hierbij aan de Maria Duystlaan

- Verder uitvoeren van het reeds in ontwikkeling zijnde stelsel 

van boulevards:

• Phoenixstraat, Westvest

• Ireneboulevard

• Papsouwselaan

• Martinus Nijhoffl aan

• Mekelpark 

- Transformeren van de volgende routes tot boulevard: 

• Buitenhofdreef

• Westlandseweg

• Van Foreestweg / Ruys de Berenbrouckstraat

• Vrijenbanselaan

• Schieweg Zuid en Verlengse Schieweg langs het spoor 

(stad-land relatie met Midden-Delfl and)

• Reinier de Graafweg.
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sport, wonen, parkeren. Ook hier ontstaan Delftse Boulevards. Door de aanleg van lijn 19, in 

combinatie met de ontwikkeling van de Zuidkolk als centrale openbare ruimte en de nieuwbouw 

van Zuidpoort met winkelconcentratie, het theater en het DOK ontwikkelt de Zuidwal zich 

tot boulevard. Richting het vernieuwde Reinier de Graaf Gasthuis zal zich een vergelijkbare 

ontwikkeling voordoen aan de Reinier de Graafweg. 

Het stelsel van boulevards zal zich verder kunnen ontwikkelen richting Ypenbrug en Emerald.

Verbonden met de boulevards is een stedelijk stelsel van parkeerroutes ontstaan: herkenbare, 

makkelijk te vinden parkeervoorzieningen met een onderling verwijssysteem om de beschikbare 

capaciteit in de stad optimaal te benutten. 

Naast de boulevards zorgen de rijkswegen A13 en A4 en de N470 en N233, rondom de stad en 

de Provincialeweg en de Kruithuisweg, in de stad voor de ontsluiting van Delft.
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GROENE VINGERS

Streefbeeld 2030 

Delft is vanouds met groene vingers in en door de stad verbonden 

met het omliggende landschap. Voor de leefbaarheid van Delft vinden 

we het van essentieel belang dat deze groene structuur met nieuwe 

parken en brede groenstroken verder wordt versterkt. 

Het groen verbindt de wijken en buurten van Delft, zorgt voor rust en 

ruimte in de stad en biedt een aangename omgeving voor sport, spel 

en ontmoetingen. Tezamen met hun groenblauwe uitlopers dragen de 

parken (‘stepping stones’) ook bij aan betere ecologische verbindingen in de stad en met het 

omringende landelijk gebied. De stedelijke natuur krijgt letterlijk meer ruimte.

Om de klimaatveranderingen het hoofd te kunnen bieden, houden we bij alle ruimtelijk 

ontwikkelingen in de stad rekening met de wateropgave. Hiervoor zullen we nieuw 

oppervlaktewater creëren, daar waar nodig de inrichting aanpassen en natuurvriendelijke oevers 

realiseren.  

De ontwikkeling om in samenhang met het bestaande groenblauwe weefsel in de stad nieuwe 

De opgaven

- Toevoegen van nieuw (ecologisch en recreatief) groen 

consequent in samenhang met het groenblauwe weefsel 

- Ontwikkeling stedelijk park in het spoorzonegebied met een 

doorloop naar het park Poptahof

- Ontwikkeling van de westelijke Schieoevers tot een 

recreatieve route met verblijfsplekken om binnenstad en 

buitengebied te verbinden

- Joristerrein ontwikkelen tot woon/zorggebied met parken

- Ontwikkeling van een park aan het verlengde van de 

Nieuwe Langedijk en Maria Duystlaan (in combinatie met 

vernieuwing van de woningbouw als verbindende schakel 

tussen de binnenstad en de Delftse Hout)

- Verlenging van het park Poptahof via ongelijkvloerse 

kruisingen over de Provincialeweg

- Parkontwikkeling langs Voorhofdreef in aansluiting tot 

Midden-Delfl and / JC Bloempark

- Provincialeweg omgeving intensiveren en ontwikkelen tot 

een van de Delftse Groene Vingers

- Ongelijkvloerse aansluiting Provincialeweg – Kruithuisweg

- Verlaging westelijke Kruithuisweg

- Verbeteren ongelijkvloerse verbinding Voorhofdreef 

– Tanthof/Kruithuisweg 

- Mekelweg c.q. Mekelpark als verbindende groene boulevard 

doortrekken tot aan de rand van Midden-Delfl and

- Voortzetting groene ontwikkelingen in de Harnaschpolder

- Bijdrage van bebouwing aan groenstructuur en het 

klimaatbestendig maken van de stad (ontwikkeling groene 

daken) 

- Groene zone langs de A13.

LEGENDA

Historische linten

Bestaande parken

Nieuwe parken

Groene vingers
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parken en groene routes toe te voegen, zetten we verder door. In het spoorzonegebied komt 

een nieuw stedelijk park. Bij de herstructurering van de Voorhofdreef ontstaat ruimte voor de 

aanleg van het J.C. Bloempark: een groene ontmoetingsruimte tussen de Roland Holstbuurt 

en de Multatulibuurt. Het Mekelpark wordt als groene zone langs de Mekelweg en ten zuiden 

van de Kruithuisweg doorgetrokken richting Midden-Delfl and. De herontwikkeling van de 

westelijke Schieoevers maakt ruimte vrij voor een groene recreatieve route langs de Schie 

met aantrekkelijke verblijfplaatsen. Bij de herstructurering van het St. Joristerrein vindt verdere 

vergroening van het gebied plaats. Een park tussen het verlengde van de Nieuwe Langedijk en 

Maria Duystlaan zorgt voor de verbinding van de binnenstad met de Delftse Hout. 

De Provincialeweg krijgt het aanzien van een ´Delftse Groene Vinger´. Dit betekent dat 

bestaande groenstroken langs de Provincialeweg worden verbreed en onderling verbonden 

tot samenhangende stedelijke groenstructuren. De randen langs de weg worden benut om via 

beperkte intensivering ontspannen, gezinsvriendelijke woonmilieus te realiseren. De kruising 

bij de Van Foreestweg is ongelijkvloers, zodat oost-westverkeer probleemloos kan plaatsvinden. 

Tussen de Poptahof en de Juniusbuurt is de Provincialeweg verlaagd en overkluisd, zodat het 

Poptapark doorloopt tot aan de Buitenhofdreef. De aansluiting Provincialeweg – Kruithuisweg 

is ongelijkvloers. De westelijke Kruithuisweg is verlaagd. Ook bij de Voorhofdreef – Tanthof/

Kruithuisweg is een betere, ongelijkvloerse verbinding ontstaan.

Het Mekelpark
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De buurten zijn de sociale en ruimtelijke bouwstenen 

van Delft. Elke wijk in Delft heeft zijn eigen, herkenbare 

ruimtelijke identiteit met de boulevards als voordeur. 

Iedereen in Delft kan in alle fases van zijn leven wonen in 

de wijk of buurt waarmee hij zich verbonden voelt. Het 

veelkleurige palet aan woonmilieus, dat Delft zo kenmerkt, 

willen we verder versterken. Door stedelijke woonmilieus 

aan de stad toe te voegen, meer ruimte te geven aan 

kleinschalige economische activiteiten in woonbuurten en 

daar waar kansen liggen in verouderde delen in wijken of 

buurten te transformeren met behoud van de bestaande 

voorraad. Daarbij zorgen we voor een verdere versterking 

van de sociale structuren in de stad.

Door alle wijken en buurten in de stad loopt een fi jnmazig 

kris-kras netwerk van sociaal veilige en kindvriendelijke 

fi ets- en wandelroutes. Deze brengen je in en door de buurt, 

naar andere wijken en naar de recreatieve voorzieningen 

aan de randen van de stad. 

DELFT, VEELKLEURIG PALET AAN BUURTEN
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AANTREKKELIJKE WOON- EN LEEFMILIEUS 

Streefbeeld 2030

Delft heeft gevarieerde woonmilieus met bewezen kwaliteiten. Om 

ze in de pas te kunnen laten lopen met de leefstijlen zullen deze 

daar waar nodig verder worden versterkt. Sloop en nieuwbouw zijn 

alleen aan de orde als dit tot een duidelijke kwaliteitsverbetering 

van de buurt leidt en bijdraagt aan het behoud of verbetering van 

de sociale en economische samenhang van de buurt of wijk. Hierbij 

worden innovatieve ruimtelijke oplossingen gebruikt en wordt ruimte 

gecreëerd voor werken in de wijk.

Bij de versterking van de woonmilieus wordt aangesloten bij de ruimtelijke kenmerken van de 

buurten. Langs de boulevards en bij de knooppunten van routes komt in de vorm van gestapelde 

woningtypes een meer gevarieerd aanbod met mogelijkheden voor nieuwe, innovatieve 

woonvormen. Langs de parken en ‘groen-blauwe randen’ van de buurten vindt verdunning plaats.

0 500 1000m

LEGENDA

De opgaven

- Aanwijzen van de gebieden voor versterking van het 

woonmilieu. De buurt als eenheid vormt het uitgangspunt

- Strategie bij consolideren: ‘acupunctuur’, verbetering van de 

kwaliteit van de openbare ruimte, veranderend gebruik met 

behoud van casco

- Strategie bij transformeren: ‘verdunnen’ langs de randen, 

‘verdichten’ langs de boulevards

- Strategie bij intensiveren: innovatieve woonmilieus met hoge 

dichtheden

- Strategie bij verdunnen: laagbouw in groene setting door 

dubbelgrondgebruik

- Wanneer in buurten een meer gedifferentieerd aanbod 

aan woningen wordt gerealiseerd, dan worden gestapelde 

woningen toegevoegd langs de boulevards en in het 

bijzonder rondom knooppunten van routes. Grondgebonden 

woningen worden gerealiseerd langs de ‘groen-blauwe’ 

randen van de buurten

- In de groene kenniswijk in aanvulling op de Naussaulaan 

ondersteunende winkelvoorzieningen ontwikkelen 

- Joristerrein ontwikkelen tot woon/zorggebied met parken

- Voorhof-Oost intensiveren

- Uitbouwen buurtcentrum Tanthof-West met 

zorgvoorzieningen

- Uitbouwen buurtcentrum Tanthof-Oost met 

zorgvoorzieningen

- Gebiedsagenda Buitenhof (transformeren/herstructureren 

wooncomplexen)

- Problematiek tuinstad aanpakken (verouderde portiekfl ats en 

galerijwoningen en openbare ruimte)

- Uitbreiding voorzieningencentrum Van Foreestweg 

tot knooppunt aan Provincialeweg, kruising Ruys de 

Beerenbrouckstraat / Provincialeweg ongelijkvloers maken

- Herstructurering van verouderde wooncomplexen

- Ruimte voor wonen, groen en recreatie in werkgebieden 

zodat zij ook ’s avonds worden gebruikt. 

Historische binnenstad

Vooroorlogse stedelijke schil

Parkstad

Nieuw stedelijk wonen

Tuinstad

Groene kenniswijk

Woongebied buiten Delft

Werkgebied

Buurt-/wijkcentrum
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DE HISTORISCHE BINNENSTAD EN SCHIL

Streefbeeld 2030

Het woonmilieu van het historisch hart van de stad en de directe 

omgeving is centrum stedelijk. Hier wordt in een dynamische, 

historische setting gewoond tussen een mix van functies: toerisme, 

cultuur, kleinschalige bedrijvigheid, detailhandel en horeca. Het 

ruimtelijk beeld is in hoofdzaak dat van laagbouw, straten, grachten en 

pleinen en verspreid liggende  speelvoorzieningen. Door de nabijheid 

van alle functies is dit gebied voor velen aantrekkelijk om te wonen.

NIEUW STEDELIJK WONEN

Streefbeeld 2030

De succesvolle transformatie van de Poptahof laat zien dat er in Delft 

behoefte is aan een hedendaags woonmilieu met een hoge dichtheid 

nabij het historisch centrum. De Poptahof maakt deel uit van een zone 

die ruwweg begrensd wordt door de Westlandseweg en de Martinus 

Nijhoffl aan en zich uitstrekt van het Reinier de Graaf Gasthuis tot aan 

de Schie. Het gaat om een zeer centraal gelegen zone die uitstekend 

bereikbaar is per openbaar vervoer, met de binnenstad onder 

handbereik. Hier wordt in hoge dichtheden gewoond en gewerkt tussen een mix aan culturele- 

zorg- en commerciële voorzieningen. De aanwezige functies zijn vaak gestapeld. De bouwwijze is 

veelal een combinatie van appartementen en semi-laagbouwwoningen aan een terras of daktuin. 

Het is een uitnodigend gebied om te verblijven en te ontmoeten door de aanwezige innovatieve 

nieuwbouw en de kwalitatief hoogwaardig ingerichte openbare ruimte. Met de spoorzone vormt 

het gebied de 21e eeuwse aanvulling op het historische centrum.
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DE GROENE KENNISWIJK

Streefbeeld 2030

In het zuidoosten van de stad transformeert de TU-wijk van een 

monofunctionele universiteitswijk naar een gemengd stedelijke milieu 

voor wonen, werken, onderwijs, onderzoek en recreatie. Het gebied 

breidt zich uit naar Schieoevers-Noord en het voormalige TNO-terrein 

en is door bruggen over de Schie, tunnels onder het spoor voor het 

langzaam verkeer en de tramlijnen 19 en 37 met de stad verbonden. 

Voorzieningen zijn te vinden in het winkelcentrum Wippolder aan de 

Nassaulaan.  Aanvullende voorzieningen zijn te vinden op twee plaatsen langs de Mekelweg. Dit 

vormt het hart van het gebied en zorgt voor de gewenste stedelijke mix van functies. 

De omgeving van de Schie heeft binnen de groene kenniswijk een bijzondere plaats gekregen. 

Hier zijn naast wonen en werken uiteenlopende culturele activiteiten te vinden temidden van 

een broedplaats voor de creatieve economie. Het gehele gebied is een aantrekkelijke omgeving 

voor sport, ontspanning en ontmoeting.

PARKSTAD 

Streefbeeld 2030

IIn het noordwesten van de stad, bij Hof van Delft, Voordijkshoorn en 

in Harnaschpolder wordt gewoond in ensembles van appartementen 

en eengezinswoningen met een gemengde woontypologie rondom 

een parkje of plantsoen. Bij aanpassingen in dit gebied wordt 

aangesloten op deze opzet. De voorzieningenconcentratie aan de Van 

Foreestweg wordt doorontwikkeld tot een wijkwinkelcentrum met een 

verzorgingsfunctie voor noord-west Delft, Harnaschpolder en Sion.
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TUINSTAD

Streefbeeld 2030

De zuid-westzijde van de stad met de wijken Tanthof, Buitenhof en 

Voorhof West is de ´tuinstad´ van Delft. Hier is een groenstedelijk 

woonmilieu te vinden. In deze wijken liggen portiekfl ats en 

galerijwoningen en eengezinswoningen met tuinen. Het stratenpatroon 

in de buurten met eengezinswoningen is fi jnmazig en bevat veel bomen. 

Tussen de woningen liggen groene pleintjes met speelplekken. Zowel 

bij de hoogbouw als bij de eengezinswoningen wordt op straat in de 

nabijheid van de woning geparkeerd. Singels en lanen in de buurten en wijken bepalen mede het 

groene karakter.

De kwaliteiten van de tuinstad worden verbeterd door de aanwezige openbare ruimte aan te 

pakken, verouderde portiekfl ats en galerijwoningen aan de tijd aan te passen of te vervangen 

en de verspreid in de wijk liggende buurtwinkelcentra aan te vullen met zorgvoorzieningen. 

Ook langs de randen van de Provincialeweg en het park Buitenhof wordt bij transformatie van 

bestaande complexen aangesloten op dit milieu.

Een gedeeltelijk verdiepte ligging van de Kruithuisweg zorgt voor een ongelijkvloerse kruising 

van de Buitenhofdreef, Provincialeweg en Voorhofdreef en creëert mogelijkheden om Buitenhof, 

Voorhof en Tanthof met elkaar te verbinden tot een samenhangend gebied met een eigen 

karakter.

BINNENSTEDELIJKE BEDRIJVENTERREINEN

Streefbeeld 2030

Op binnenstedelijke bedrijventerreinen wordt het grondgebruik 

geïntensiveerd. Waar mogelijk zal ruimte worden gegeven aan wonen, 

groen en recreatie om de kwaliteit van de terreinen te vergroten.

In bestaande woonbuurten zal meer gelegenheid ontstaan voor 

(kleinschalige) economische activiteiten om tot een grotere menging 

van functies te komen. Dit gebeurt door opname van deze activiteiten 

in de bestaande bouw, ook aan huis en door integratie in de 

nieuwbouw langs de Boulevards
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KRIS-KRAS NETWERK

Streefbeeld 2030

De vele met boombeplanting voorziene routes en de singels, omgeven 

door brede bermen, parkstroken, oevers en taluds zorgen voor een 

natuurlijke indeling van de stad in buurten en wijken. Ze geven Delft 

een groen-blauwe uitstraling en bieden een aangename omgeving om 

kris-kras lopend of fi etsend door en tussen de buurtjes in de stad te 

bewegen of richting de landelijke omgeving. Het is een fi jnmazig stelsel 

met rustige, kindvriendelijke routes naar scholen, de kinderopvang 

en sportvoorzieningen. Maar ook een netwerk dat je snel en sociaal veilig naar winkelcentra, 

gezondheidscentra en werkgebieden in de stad brengt. 

Tezamen met de groene vingers zorgt het kris-kras netwerk voor een versterking van de 

ecologische verbindingen in de stad en met het omringende landelijk gebied. 

De opgave

- Versterking van de oost-westroute via Poptahof, Spoorzone 

naar TU-wijk

- Versterking van de oost-west route via Buitenhof, Voorhof, 

Gelatine naar Emerald

- Versterking van de oost-west route Tanthof, Schieoevers, 

Technopolis 

- Fietstunnel naar Delftse Hout ter hoogte van Maria 

Duystlaan.

LEGENDA

Kris kras netwerk

Park

Nieuwe brug of tunnel
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Delft is een (inter)nationaal erkende creatieve 

kennisstad waarin het verleden en de toekomst 

elkaar ontmoeten. Delft staat voor het 

talent om door samenwerking, onderzoek en 

experimenten nieuwe vondsten te doen. Dit 

gebeurt al eeuwen en de geschiedenis daarvan is 

nog altijd zichtbaar. Die rijke historie (van Delfts 

Blauw, Vermeer tot Oranje) is de voedingsbodem 

voor het aandragen van oplossingen voor de 

maatschappelijke vraagstukken van de toekomst. 

Daarom is Delft altijd een stap verder. Delft is 

een vrije, pionierende, levendige stad. Met het 

Technologisch Innovatief Complex Delft, het 

cultuur-historische centrum, het palet aan 

stedelijke woonmilieus, de goed ontwikkelde 

voorzieningen en een optimale ontsluiting per 

openbaar vervoer en over de weg neemt Delft 

in de Zuidvleugel van de Randstad een sterke 

positie in als veelzijdig knooppunt met een 

internationaal concurrerend vestigingsmilieu.

DELFT, VEELZIJDIG KNOOPPUNT IN HET 

RANDSTAD NETWERK
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LEGENDA TECHNOLOGISCH INNOVATIEF COMPLEX DELFT

Streefbeeld 2030

Delft creatieve kennisstad staat internationaal bekend om de 

Technische Universiteit (TU), haar excellente kennisinstituten en de 

gerelateerde innovatieve kennisbedrijven op het gebied van water- en 

deltatechnologie, duurzame energievoorziening, biotechnologie en 

nanotechnologie en ICT.  Wij versterken deze positie verder door in 

de stad letterlijk ruimte te creëren voor activiteiten die deel uitmaken 

van het Technologisch Innovatieve Complex Delft (TICD) en voor 

passende woonmilieus voor mensen die werk vinden bij de TU en in 

de kennisinstituten en –bedrijven en internationale) studenten. Maar ook door de aanwezige 

voorzieningen in het gebied te versterken en te zorgen voor een hoogwaardige ruimtelijke 

kwaliteit van het gebied, inclusief de bijbehorende openbare ruimte. De ruimtelijke samenhang 

van het TICD met de stad wordt vergroot en de bereikbaarheid versterkt door een betere 

ontsluiting per openbaar vervoer, per fi ets en over de weg. 

Delft neemt met het TICD als onderdeel van de Science Port Holland en de Green Port 

Westland – Oostland een volwaardige positie in binnen de Zuidvleugel van de Randstad. Als 

het centrum voor wetenschap, techniek en ondernemerschap op het gebied van duurzame 

energie en deltatechnologie neemt Delft een complementaire functie in ten opzichte van Leiden 

en Rotterdam als ‘life and health cluster’, Den Haag als internationale stad van vrede, recht en 

veiligheid en de mainport Rotterdam.   

De opgave

- Masterplan TICD Zuidoost opstellen

• Schieweggebied herstructureren (boulevardprofi el, 

intensiveren grondgebruik, kwaliteit verbeteren)

• Transformeren oud bedrijfsterrein ten westen van de 

Schie en ten noorden van de Kruithuisweg tot woon-

werkgebied, o.a. voor creatieve economie

• Westelijke Schieoever ontwikkelen tot recreatieve route 

met verblijfsplekken

• Oostelijke oever: transformatie met mogelijkheid tot 

uitbreiding insteekhavens onderzoeken (Rotterdamseweg 

is waterkering)

• Ontwikkeling TNO gebied als onderdeel van het TICD

- DSM / Van der Lee-terrein ontwikkelen tot integraal 

onderdeel van het TICD

• Van der Lee gebied; watergang Brasserskade weer tot 

Vliet doortrekken

• Tussen spoor en Vrijenbanselaan: stedelijk woon-werk-

voorzieningengebied met behoud van industrieel erfgoed.

• Tussen spoor en Provincialeweg: kerngebied DSM 

technologisch complex en ontwikkeling woonbuurt als 

onderdeel van Parkstad langs Provincialeweg, zonder 

dat hiermee het functioneren van het kerngebied wordt 

beperkt 

• Onderlinge afstemming met ontwikkeling Rijswijk en 

Station Rijswijk-Zuid

- Studie integrale ontwikkeling noordrand Delft / Sion ’t 

Haantje in samenwerking met de gemeente Rijswijk

- Studie noordelijk en zuidelijk deel aan weerszijden van de 

Kruithuisweg verbinden door intensivering grondgebruik 

rond Kruithuisweg

- Inrichting rond station Delft Zuid intensiveren (wonen, 

kantoren, openbare ruimte)

- Tramverbinding 19 realiseren met doortrekken naar 

Schieveen, inclusief vernieuwen Sebastiaansbrug

- Aftakking tramlijn 37 naar Pijnacker/Erasmuslijn

- Realisatie aansluiting Ruyven op A13

Stedelijk woongebied

Groenstedelijk woongebied

Toeristisch centrum

Technologisch Innovatief 
Complex (TIC)

Ontwikkeling Rijswijk zuid

Regionaal OV-netwerk

Station

A13 ondergronds

Zoekgebied verdieping Kruithuiswe

Etalage TICD langs A13

Extra snelwegafslag

Schie / Vliet
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Binnen Delft vormt het TICD een functionele eenheid. Ruimtelijk is het TICD verdeeld over 

de gehele stad. In het zuidoosten van de stad is de grootste concentratie van activiteiten te 

vinden op de kennisintensieve bedrijventerreinen Delftechpark, de TU-Delft, het TNO-gebied, 

de te herstructureren Schieoevers, Delft CS, Delft Zuid en omgeving en op het science park 

Technopolis. Ook de activiteiten op het DSM terrein aan de noordkant en het Reinier de Graaf 

Ziekenhuis in het westen van de stad maken deel uit van het TICD.

In het zuidoosten van de stad omvat het TICD een complete biotoop van zo’n 300 hectare voor 

technologie en innovatie in de vorm van onderwijs aan de TU en HBO-instellingen, laboratoria 

en onderzoeksinstituten, startende, groeiende en bloeiende ondernemingen en toeleverende 

bedrijven. Tegelijkertijd bevat het gebied een aantrekkelijke woonomgeving voor studenten, 

onderzoekers, kenniswerkers en docenten en anderen die zich in het gebied thuis voelen. Het 

TICD biedt een uniek hoogwaardig innovatief stedelijke vestigingsmilieu met een belangrijke 

functie in de ontwikkeling van de kenniseconomie in de regio en in de Randstad. 

In het TICD ontmoeten meer dan 10.000 werknemers en ruim 25.000 TU en HBO-studenten 

elkaar dagelijks in het tiental grotere en honderden kleinere aanwezige kennisintensieve 

bedrijven, instellingen en organisaties. Zij maken gezamenlijk gebruik van uiteenlopende 

voorzieningen die bij hun werkstijl passen. Nieuwe functionele verbindingen tussen de aanwezige 

instellingen en bedrijven komen mede hierdoor tot stand.

Als onderdeel van het TICD worden de Schieoevers getransformeerd en geherstructureerd. In 

de Schiezone tussen de Rotterdamseweg en het zuidelijk deel van de spoorlijn wordt op het 

voormalige bedrijventerrein gewoond en gewerkt aan de Schie. De westelijke oever van de 

Schie is getransformeerd in een nieuwe groenblauwe recreatieve route, die de binnenstad weer 

verbindt met het buitengebied.

- Extra aansluiting op A13 Uytenbogaartsingel (=verlengde 

Schoemakerstraat)

- Vanaf A13 en Kruithuisweg zicht op het TICD door 

combinatie van bebouwing en groen langs de randen

- Autobrug over de Schie om Schieoevers bij TICD te kunnen 

betrekken.

- Fiets-voetbrug over de Schie om Schieoevers bij TICD te 

betrekken.

- Tramverbinding 37 Westlandseweg – Reinier de Graafweg 

naar Wateringen

- Barrièrewerking Kruithuisweg beperken / doorstroming 

bevorderen door ongelijkvloerse kruising Buitenhofdreef, 

Provincialeweg en Voorhofdreef. Kruithuisweg deels 

verdiepen in huidige zone hoogspanningsleiding; 

ontwikkeling langs de randen, waardoor Buitenhof en 

Tanthof verbonden worden

- Bij verbreding van de A13 verdiepte ligging tussen 

Delft Noord en ten zuiden van Delft centrum, inclusief 

overkluizing van Technopolis – Ruyven

- Binnenhaven ten zuiden van Faradaybrug voor beton- en 

zandindustrie.

De diversiteit aan functies en het water maken de Schiezone tot een geliefde plek en 

bestemming voor bewoners, studenten, (startende) ondernemers van kennisintensieve bedrijven. 

De kwaliteit, vorm en diversiteit van de bebouwing en de hoogwaardige inrichting van de 

openbare ruimte geeft een nieuwe identiteit en uitstraling aan de Schiekade. 

Het stationsgebied Delft Zuid ondergaat een metamorfose. De bereikbaarheid en 

toegankelijkheid voor voetgangers, fi etsers en automobilisten wordt vergroot. Een nieuwe 

inrichting en uitstraling van het station zorgen voor een veiliger gevoel. Voor ruim 1000 

personen komt er woonruimte en kantoorruimte.

Op het DSM-terrein is ruimte voor bedrijven die het TICD versterken. Dit vindt plaats in 

samenhang met de herontwikkeling van Sion-’t Haantje en het Stedenbaanstation Rijswijk Zuid.

De verdere ontwikkeling van het TICD is ondenkbaar zonder een goede bereikbaarheid en 

toegankelijkheid van de stad. Vanuit het oogpunt van duurzaamheid wordt het TICD met 

hoogwaardig openbaar vervoer ontsloten via het spoor en de tramlijnen 19 en 37. Lijn 19 wordt 

doorgetrokken naar Schieveen, waar een ander onderdeel van de Science Port Holland verrijst 

en naar de luchthaven Rotterdam Airport. 

Voor een betere verbinding van Den Haag, Delft en Rotterdam zal de A4 door Midden-Delfl and 

worden doorgetrokken dan wel de A13 worden verbreed. Tussen afslag Delft centrum 

en de zuidelijke rand van Delft – met een nieuwe afslag Ruyven voor de ontsluiting van 

Technolopolis – is er zicht op de bebouwing van het TICD. Dit uitzicht is mede gegarandeerd 

door de opwaardering van de groenstrook langs de weg. Via met name de Kruithuisweg en de 

Provincialeweg sluit de ring om Delft aan op het regionale wegennet.
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CULTUUR-HISTORISCHE BINNENSTAD

Streefbeeld 2030

Met haar lange historie is Delft voor velen een aantrekkelijke 

toeristische stad. De binnenstad kent vier zwaartepunten: 

cultuurhistorie, musea, horeca en winkels. Voor de verdere 

ontwikkeling van de stad worden deze zwaartepunten langs meerdere 

wegen verder versterkt.

In Delft is op unieke wijze het cultureel erfgoed verbonden met 

creativiteit, kennis en techniek. De stad kent een rijke traditie van 

koopmanschap, uitvinders, techniek en industrie. Hieraan willen we een nieuwe vertaling geven. 

De topkwaliteiten uit het rijke verleden gebruiken we als inspiratiebron voor de culturele 

toekomst van Delft.

In toenemende mate begint zich in de stad een nieuwe industrie te ontwikkelen. De 

wisselwerking tussen kunst en cultuur en deze creatieve industrie is een belangrijke kans 

voor Delft, zeker als we die verbinden met de kenniseconomie en de positie van Delft in de 

Zuidvleugel. We willen de proeftuin zijn voor kunstenaars, creatieve ondernemers en studenten 

en professoren van de TU-Delft.

Ter versterking van de ‘cultuur-as’ tussen de Prinsenhof en Lijm en Cultuur worden in 

samenhang met de transformatie van het gebied langs de Schie en Rotterdamseweg toeristische 

functies ontwikkeld en geïntensiveerd, zoals de recreatieve haven aan de Zuidkolk, de Porceleyne 

Fles en Museumfabriek, passantenhaven Nieuwe Haven, Lijm en Cultuur, de Speeldernis. 

De bestaande cultuurhistorische attracties in de zone Markt - Prinsenhof en de zone 

Legermuseum, DOK-Bibliotheek en Theater De Veste zullen we consolideren. Op vrijgekomen 

locaties langs de Westvest – Phoenixstraat is ruimte voor een nieuwe toeristische of 

horecabestemming. In de binnenstad consolideren we de bestaande horeca- en winkelcircuits. 

De oplevering van de Koepoortgarage en het Koepoorthotel levert een krachtige impuls voor 

de kwaliteit van de Nieuwe Langedijk als oostelijke entree van de binnenstad. 

Centrumstedelijke functies die niet noodzakelijkerwijs zijn verbonden aan de cultuurhistorische 

omgeving van de binnenstad kunnen een plaats krijgen in aangrenzende gebieden, zoals de 

Ireneboulevard en Voorhof Noordoost.

Het nieuwe station Delft CS biedt, in combinatie met de zich ontwikkelende faciliteiten voor 

de waterrecreatie aan de Zuidkolk een hoogwaardige ontsluiting van de historische binnenstad 

voor toeristen.

De opgaven

- Delft kennisstad – techniekstad beleefbaar maken in de 

binnenstad: bijv. door nieuwe invulling legermuseum 

- Doorontwikkeling ‘cultuur-as’ Prinsenhof – Lijm en Cultuur

- Bestaande horeca- en winkelcircuits consolideren en 

ontbrekende schakels invullen

- Consolideren en uitbouwen bestaande cultuur-historische 

attracties.
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DELFT, HUISKAMER VAN DE OMGEVING

Streefbeeld 2030 

Delft heeft een belangrijke regionale functie voor bewoners uit 

(VINEX-)wijken die grenzen aan de stad. Zij maken gebruik van de 

aanwezige culturele, commerciële, zorg- en onderwijsvoorzieningen. 

Ook binnen het regionale economische systeem met de daaraan 

verbonden werkgelegenheid vervult Delft een belangrijke rol voor zijn 

omgeving.   

De binnenstad, het nieuw centrumstedelijke gebied en de Delftse 

Poort (IKEA) bieden tezamen innovatieve grootschalige winkelmogelijkheden. In de omgeving 

van het sportpark Midden-Delfl and en het Reinier de Graaf Gasthuis kan men terecht voor 

sport, zorg en gezondheid. De Harnaschpolder leidt naar bedrijvigheid. Delft Noord biedt, in 

wisselwerking met de Delftse Hout mogelijkheden voor ‘leisure’ en ‘welness’.    

Voor werknemers, studenten en bezoekers van het TICD aan de zuidoostkant van de stad biedt 

Stedenbaan station Delft-Technopolis in combinatie met de afslag Delft Zuid – TU wijk een 

uitstekende ontsluiting.

De opgaven

- Ontwikkeling zorgboulevard langs Reinier de Graafweg
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LEGENDA DE GROENE GORDEL

Streefbeeld 2030

Haaglanden en de Rotterdamse regio ontwikkelen zich steeds 

meer tot een samenhangend netwerk van hoogwaardige stedelijke 

vestigingsmilieus. Het succes van dit netwerk hangt mede af van het 

behoud van de open ruimte als stedelijk uitloopgebied met ruimte 

voor sport, recreatie en andere vormen van ontspanning.

Rondom Delft ligt een bijna continu doorlopende groene gordel, Deze 

groene ruimte vormt het uitloopgebied van de stad, waarborgt een 

aantrekkelijk panorama op het historische en hedendaagse Delft en biedt een aantrekkelijke 

setting voor de ontwikkeling van de stedelijke randen van Delft. 

Met de ontwikkeling van Sion-’t Haantje door Rijswijk wordt de continuïteit van de groene 

gordel vergroot door een zorgvuldige inpassing van woningen en bedrijfsterreinen in een groene 

omgeving, de aanleg van groen en door de aanleg van verbindende fi etstunnels en bruggen.

De groene gordel is via groene vingers goed verbonden met de stad en met het groenblauwe 

kris-kras netwerk in de buurten en wijken. De groengordel biedt ruimte aan recreatie, natuur en 

agrarische bedrijvigheid. De inrichting is duurzaam, ecologisch en klimaatbestendig en sluit aan 

op de ‘Groen-Blauwe Slinger’, de grootschalige groenstructuur in de zuidelijke Randstand.

De opgave

- Entrees naar Midden-Delfl and versterken (verlengde 

Mekelweg en Schieweg)

- Fietstunnel onder A13 naar groengebied Bieslandsekade.

- Aansluiting op groene routes uit de stad, zowel noord-zuid 

als oost-west

- Studie integrale ontwikkeling noordrand Delft / Sion ’t 

Haantje in samenwerking met de gemeente Rijswijk

- In samenwerking met de buurtgemeenten ontwikkelen van:

• groene noord-zuid verbinding door Midden-Delfl and ten 

westen van A4

• groene noord-zuid verbinding door kassengebied van 

Delfgauw

• continue route langs de Zweth.

Groengordel

Open landschap

Kassen

Recreatieve route rond Delft 

Te ontwikkelen schakels

Groene verbindingszone

Landschappelijk-historische linten

Schie / Vliet
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Om de nabijheid van het Midden-Delfl andgebied herkenbaar te maken zullen we in de 

omliggende buurten en wijken aan de west- en zuidkant van de stad herkenbare entrees naar 

het gebied maken. Alle entrees zijn goed bereikbaar voor het langzame verkeer. De entrees aan 

de verlengde Mekelweg en Schieweg zijn herkenbaar ontsloten met openbaar vervoer (halte 

Midden-Delfl and).  

Bij een eventuele verlenging van de A4 door Midden-Delfl and komt de samenhang tussen 

Midden-Delfl and en het recreatiegebied Kerkpolder onder druk te staan. Verlaging of andere 

inrichting van de Kruithuisweg kan dit verminderen.  

Wanneer eventueel wordt gekozen voor een verbreding van de A13 dan zullen wij de 

gelegenheid aangrijpen om de A13 tussen de afslag Delft Noord en ten zuiden van Delft 

Centrum verdiept te laten aanleggen. Hierdoor kan de stad beter worden verbonden met de 

regionale groenstructuur tussen Delft en Zoetermeer (Delftse Hout, Bieslandse Bos en Balijbos).
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In Delft 2030 in drie perspectieven hebben wij onze visie gegeven op de gewenste toekomstige 

ontwikkeling van de stad. Daaraan ligt onze missie Delft 2030: verbonden, dynamische, duurzame 

stad ten grondslag.

De in de perspectieven Delft 2030 gepresenteerde visie is samen te vatten in vier strategische 

doelen voor het ruimtelijk beleid:

In 2030 is Delft een zelfstandige ruimtelijke entiteit in de Zuidvleugel van de Randstad.

- Delft wordt omgeven door een aaneengesloten groene gordel

- In het geografi sch midden van de stad ligt een vernieuwd centraal stedelijk gebied dat via 

boulevards en groene vingers uitstekend bereikbaar is vanuit alle delen van de stad.

In 2030 bestaat Delft uit een veelkleurig palet van herkenbare wijken en buurten met 

een uitgesproken ruimtelijke identiteit.

- De buurt is de sociale en ruimtelijke bouwsteen van Delft

- De boulevards zijn de voordeur van de buurt

- De groene vingers in de stad vormen groene rustpunten in de wijk en zijn aantrekkelijke 

verbindingen (ook ecologisch) tussen het centrum en het landelijk gebied

- De stad is dooraderd met groene, kindvriendelijke, sociaal veilige kris-kras routes.

In 2030 heeft Delft als creatieve kennisstad een veelzijdige knooppuntfunctie in 

het economische netwerk van de Randstad Zuidvleugel. Technologie en Innovatie, 

Toerisme en Zorg en groenstedelijke woonmilieus vormen daarbij de speerpunten. De 

bereikbaarheid is uitstekend gefaciliteerd met hoogwaardige verkeersnetwerken voor 

OV, fi ets en auto. De speerpunten zijn ruimtelijk verweven met de stad.

- Het Technologisch Innovatief Complex Delft (TICD) heeft zich op drie locaties ontwikkeld 

(Zuidoost, DSM, RdGG-zorgboulevard,) tot een internationaal toonaangevende biotoop voor 

technologie en innovatie in de Randstad 

- Goede afspraken in Randstedelijk verband borgen de exclusiviteit, complementariteit en synergie 

van de kenniscentra in dit deel van ons land, waarbij Delft het speerpunt vormt voor technologie

- Het TICD is ruimtelijk verweven met de stad. Hoogwaardig openbaar vervoer zorgt voor een 

uitstekende verbinding tussen het TICD en de regio (Delft Zuid, lijn 1, lijn 19, lijn 37).

- Langs de Schie ligt op aantrekkelijke locaties een nieuw gemengd groen stedelijk milieu. De 

oevers van de Schie zijn zoveel mogelijk openbaar

- Het aanbod van toeristische functies heeft zich ruimtelijk ontwikkeld langs de ´cultuur-as´ van 

Prinsenhof tot Lijm en Cultuur. De Zuidkolk vormt een toeristische pleisterplaats

Boulevard

Parken

Voorzieningencentrum

Nieuw centrumstedelijk gebied

Groene vingers

Technologisch Innovatief 
Complex Delft (TICD)

Ontwikkeling Rijswijk zuid

Regionaal OV-netwerk

Stedenbaanstation

A13 ondergronds

Zoekgebied verdieping Kruithuisweg

Etalage TICD langs A13

Extra snelwegafslag

Schie / Vliet

Buitenwatersloot

Groengordel

Open landschap

Te ontwikkelen schakels

Buurt-/wijkcentrum

Nieuwe brug of tunnel

Delft 2030
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- De bovenstedelijke verzorgingsfunctie van Delft op het gebied van gezondheidszorg, 

onderwijs, welzijn en veiligheid, is ruimtelijk geconcentreerd in de centrale oostwest-zone. 

Aan de Reinier de Graafweg ligt de zorgboulevard.

In 2030 is de barrière-werking van de zware infrastructuur in Delft fors verminderd 

door de aanleg van bruggen, tunnels en viaducten. De aantrekkelijkheid van de 

infrastructuur is vergroot door de versterking van de ruimtelijke kwaliteit, in het 

bijzonder de uitstraling van het verblijfsklimaat in de openbare ruimte. 

- Schieoevers en Delft Zuidoost zijn ruimtelijk geïntegreerd en goed verbonden met de rest 

van de stad 

- De omgeving van de Provincialeweg is aansluitend op bestaande groenstructuren verder 

vergroend tot een van de ´Delftse Groene Vingers´ 

- In de centrale stedelijke zone is de weg overkluisd waardoor een ononderbroken 

groenstructuur tussen spoorzonepark en de westzijde van de stad is gerealiseerd

- De westelijke Kruithuisweg wordt verdiept, zodat de samenhang tussen de Tanthof en de rest 

van de stad hier sterk verbetert en de hinder van de weg voor omwonenden afneemt

- Voor een verbetering van de verbindingen tussen de binnnenstad en Delftse Hout kiest Delft 

voor een verlaagde inpassing van de A13. 

Voor de realisatie van deze doelstellingen volgen we drie lijnen:

1. Defi niëren van de sleutelopgaven

2. Gebiedsgericht werken

3. Programmatisch werken.

1. DE SLEUTELOPGAVEN

Uit de visie Delft 2030 zijn vier sleutelopgaven af te leiden. Deze sleutelopgaven omvatten 

meerdere maatregelen die meerdere doelen dienen. Ze verbinden daarbij de verschillende 

belangen van de stad en creëren de voorwaarden om de missie en doelstellingen van het 

ruimtelijk beleid te realiseren.

Delft, stad aan de Schie

De Schie vormt het ‘vloeibaar goud’ van de stad. Het water biedt tal van nog onbenutte kansen 

die bijdragen aan de verdere ontwikkeling van Delft als verbonden, dynamische, duurzame stad. 

Zoals het ontwikkelen van aantrekkelijke woon- en werkmilieus, met name voor het TICD, de 

versterking van culturele en toeristische activiteiten, intensivering van het stedelijk grondgebruik, 

uitbreiding van de groene vingers en het (beter) verbinden van de verschillende delen van de 

stad. De Schie vormt daarbij een aansprekende verbindende schakel.

Een hoogwaardige, integrale aanpak van de Schie als geheel vormt dan ook een van de 

sleutelopgaven van het ruimtelijk beleid in de komende jaren.

Een verbindend centraal stedelijk gebied

In het geografi sche midden van de stad komen verschillende lopende ontwikkelingen bijeen: de 

Spoorzone, de Poptahof, het Winkelcentrum In de Hoven en de havenfuncties aan de Zuidkolk. 

De meerwaarde van het geheel van deze ontwikkelingen kan en moet meer zijn dan de som 

der delen. Het slechten van het Ireneviaduct als een fysieke en mentale breuklijn tussen het 

historisch centrum en de zuidelijke en westelijke woonwijken, creëert kansen om als vervolg 

daarop een verbindend centraal stedelijk gebied te realiseren, de kern van de stad.

Diverse ruimtelijke kwaliteiten van Delft worden hier verbonden: de knooppunt-functie van de 

stad rondom het nieuwe station, de stedelijke boulevards, de groene vingers en het veelkleurige 

palet aan woon- en leefmilieus. Verdichting in dit gebied creeërt een gewild stedelijk woon- en 

werkmilieu met een centrale stedelijke ontmoetingsruimte (Spoorzonepark, Ireneboulevard, 

Zuidkolk), waardoor tegelijk elders in Delft ruimte ontstaat om in de stad te ‘vergroenen’.

Delft, stad in het groen

Het realiseren van een royale, ononderbroken, goed bruikbare, bereikbare en hoogwaardig 

ingerichte groengordel rondom Delft is van vitaal belang voor de stad. De groengordel 

waarborgt de historische identiteit van Delft als een zelfstandige ruimtelijke eenheid in de 

Randstad. Het vormt ook een onmisbaar uitloopgebied voor de inwoners van Delft, waar 

in de stad zelf grote groenvoorzieningen zeer schaars zijn. Maar de groengordel is in het 

ruimtelijk beleid meer dan dat. De groengordel vormt de tegenhanger, de sociale en ruimtelijke 

voorwaarde voor het intensief grondgebruik elders in de stad. Geen centraal stedelijke 

verdichting zonder groenontwikkeling aan de randen. De groengordel vormt een belangrijk 

onderdeel van de aantrekkelijkheid van Delft voor kenniswerkers, kennisinstellingen en 
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kennisbedrijven en biedt ruimte voor het realiseren van een attractief stadsrandmilieu, De 

groengordel vormt de verbindende schakel tussen het landelijk gebied en de ‘groene vingers’, 

tussen stad en landschap. 

Het behoud en de versterking van de groengordel geeft richting aan de Delftse 

inbreng bij het overleg met onze regionale, provinciale en landelijke partners over 

voorgenomen grote, strategische projecten rondom Delft, zoals Sion ’t Haantje, A13, A4, 

Landschapontwikkelingsperspectief Midden-Delfl and en de Groen Blauwe Slinger.

Provincialeweg en Kruitshuisweg: kansen voor de stad

De aanpak van de twee grote binnenstedelijke stroomwegen (Provincialeweg en Kruithuisweg) 

is van belang om de stroomfunctie van deze wegen te waarborgen en tegelijkertijd de hinder 

voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken. Beide wegen verbinden de stad met het 

regionale en landelijke wegennet en dragen daarmee bij aan de knooppunt-ambitie voor het 

TICD, de regionaal verzorgende functie van Delft en het toerisme. De verdere ontwikkeling van 

het groen langs delen van de Kruithuisweg en de Provincialeweg levert een forse bijdrage aan 

de ‘groene vingers’ van Delft en daarmee aan de verbinding met de groene gordel om de stad. 

De gevoelsmatige en feitelijke afstand tussen het centraal stedelijk gebied en de westelijke en 

zuidelijke woonwijken wordt op deze wijze fors teruggebracht en draagt daarmee eraan bij om 

het midden van de stad een plek te laten zijn waar alle Delftenaren zich mee verbonden voelen. 

Door op enkele plaatsen langs en zo mogelijk over deze infrastructuur heen te bouwen ontstaat 

ruimte voor herkenbare, gewilde Delftse woonmilieus. Daarmee worden de Kruithuisweg en 

de Provincialeweg, de twee hoofdaders van het Delftse autonetwerk, van barrière en bron van 

hinder tot kansen voor de stad.

2. GEBIEDSGERICHT WERKEN

Vanuit de overtuiging dat een nauw samenspel met velen nodig is om tot een slagvaardige 

uitvoering van alle opgaven te kunnen komen, zien wij in een gebiedsgerichte benadering de 

meeste kansen voor een effectieve aanpak. Want juist op dat niveau liggen er mogelijkheden om 

gebruik te maken van de aanwezige ideeën, initiatieven, investeringsbereidheid en synergie tussen 

alle betrokken partijen.

In de toekomst zullen wij per deelgebied met alle betrokkenen afspraken maken over de verdere 

concretisering van de op te pakken opgaven en de onderlinge rolverdeling daarbij.

3. PROGRAMMATISCH WERKEN

Naast gebiedsgerichte uitwerkingen vertalen we de opgaven in stadsbrede programma’s, zoals 

het consequent stimuleren en faciliteren van dubbel grondgebruik, ruimte bieden voor menging 

van wonen en werken, het versterken van de inrichting van de openbare ruimte, waaronder het 

beheer en onderhoud van het ‘kriskras’ netwerk.
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UITVOERINGSAGENDA 2010 - 2030

De nieuwe rol van gemeenten is steeds meer uitvoeringsgericht en faciliterend van karakter. 

In de uitvoering gaat het om maatwerk rondom initiatieven. De gewenste kwaliteit bij nieuwe 

initiatieven zullen we bewaken door het formuleren van heldere, eenduidige uitgangspunten en 

randvoorwaarden voor ontwikkeling.

Om de fl exibiliteit in de uitvoering te waarborgen, stellen we een meerjaren 

uitvoeringsprogramma op. Jaarlijks zullen we komen met een geactualiseerd 

uitvoeringsprogramma, waarin we onze concrete inzet voor de komende jaren aangeven. 

Iedere vier jaar streven we naar een heroverweging van de structuurvisie. Op deze wijze blijft 

het ruimtelijke beleid van de gemeente Delft ‘up to date’ en wordt de continuïteit van beleid 

gewaarborgd. 

Het geactualiseerde uitvoeringsprogramma wordt mede opgesteld aan de hand van de 

overeengekomen gebiedsgerichte uitwerkingen. Op deze wijze kunnen we meebewegen met niet 

of moeilijk beïnvloedbare ontwikkelingen. Deze werkwijze biedt ook de beste garanties om tot 

kostenverhaal te komen. Vanuit de actuele situatie kan met ontwikkelingspartners een bijdrage 

aan bovenwijkse voorzieningen worden afgesproken of – indien nodig - via het bestemmingsplan/ 

exploitatieplan worden afgedwongen. Tevens kunnen afspraken worden gemaakt over 

bestemmingsplan overschrijdende fysieke maatregelen en bovenplanse verevening. 

Om bovenwijkse voorzieningen te kunnen verevenen dient de (ruimtelijke) samenhang met 

andere ontwikkelingen te worden aangetoond. Wij zullen hiervoor separate uitwerkingsplannen 

opstellen als specifi eke uitwerkingen van het vereveningsbeleid. 

Gemeenten kunnen met particuliere grondeigenaren en ontwikkelaars op vrijwillige basis via 

een zogenoemde anterieure overeenkomst vastleggen dat de eigenaar een fi nanciële bijdrage 

levert aan een ruimtelijke ontwikkeling. De structuurvisie dient hiervoor als grondslag. Wij 

zullen fi nanciële bijdragen aan ruimtelijke ontwikkelingen en fondsbijdragen via een dergelijke 

privaatrechtelijke overeenkomst vastleggen voordat de ruimtelijke maatregel voor de realisatie 

van een ruimtelijke ontwikkeling wordt genomen (anterieure overeenkomst strekkende tot 

kostenverhaal en bijdragen aan ruimtelijke ontwikkelingen en fondsbijdragen).
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