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VIDEO

Klik op ‘Start video’ 
of ‘Stop video’ 

NOG EVEN GEDULD 
WE GAAN ZO 

BEGINNEN

IETS ZEGGEN?

Iets zeggen of iets vragen? 
Dat kan door je hand op te steken. 
Dit kan gewoon met je eigen hand, 

of digitaal: ga onderin naar 
Participants en klik op Raise hand.

LET OP

Deze bijeenkomst 
wordt opgenomen



AGENDA

• Schieoevers Noord en het participatieproces
Derk van Schoten (gemeente Delft)

• DNA van Schieoevers Noord
Hilde Blank en Albert Herder (supervisoren)

• Kabeldistrict
Mark Rabbie (conceptadviseur Kabeldistrict)

• Resultaten enquête Leefkwaliteit

• Placemaking Kabeldistrict
Nina Voets (placemaker Kabeldistrict)

• Vraag & Antwoord
o.a. met presentatoren en Marjanne Statema (Gemeente Delft)



SCHIEOEVERS NOORD
EN HET PARTICIPATIEPROCES



SCHIEOEVERS NOORD
FASE 1 TOT 2030 

• Draagt bij aan ambitie gemeente Delft: realiseren 
van ca. 15.000 nieuwe woningen en 10.000 nieuwe 
arbeidsplaatsen (tot 2040) 

• Van bedrijventerrein naar uniek gemengd stedelijk 
gebied, toekomstbestendig, duurzaam en 
multifunctioneel: werken, wonen, voorzieningen en 
ontspanning krijgen een plek en vormen nieuwe 
combinaties. 

• Nieuwbouw ontwikkeling van twee deelgebieden: 
Kabeldistrict (Schiehallen) en Delfts Schiekwartier 
(Nieuwe Haven)

• Participatietraject op basis van Ruimtelijk 
Kwaliteitskader en de twee nieuwbouwplannen



PROCES
IN 3 FASEN

Juli 2019 
Ontwikkelplan 

Schieoevers 
Noord

December 2020
Concept Ruimtelijk 

Kwaliteitskader (RKK)

Jan-maart 2021 
Participatie op RKK en 

plannen van 
Kabeldistrict en Delfts 

Schiekwartier

Voorjaar 2021
Concept 

bestemmingsplan 
incl. zienwijze

Najaar 2021 
Vaststelling 



RUIMTELIJK KWALITEITSKADER
GEMEENTE DELFT

• Zorgt voor borging van de ruimtelijke kwaliteit van 
Schieoevers Noord:

• de beeldkwaliteit en het karakter van het gebied

• de menselijke maat en schaal in relatie tot bebouwing 
en hoogbouw, en een prettig leefklimaat in de openbare 
ruimte. 

• Legt de kaders vast voor openbare ruimte en de bebouwing, 
voor ontwikkelingen binnen Schieoevers Noord als geheel



PARTICIPATIETRAJECT

13 januari 2021 Startbijeenkomst 

18 - 22 januari 2021 Week van het Werken én wonen

25 - 29 januari 2021 Week van de Leefkwaliteit

1 - 5 februari 2021 Week van de Bereikbaarheid 

8 - 12 februari 2021 Week van het Wonen én werken

Vanaf 12 februari Terugkoppeling resultaten op website

• Participatieaanpak: Delfts Doen

• Alle informatie is te vinden op 
www.schieoeversnoord.nl

• Alle bijeenkomsten zijn openbaar en te 
vinden op de website. 

• Denk en doe mee!

• Input voor Ruimtelijk Kwaliteitskader, de planontwikkelingen voor Kabeldistrict en Delfts 
Schiekwartier en het nieuwe bestemmingsplan voor Schieoevers Noord

• Deelnemen aan online bijeenkomsten en online enquêtes, online ideeën indienen

http://www.schieoeversnoord.nl/


ANTWOORDEN VAN DEELNEMERS



RESULTATEN ENQUÊTE

Sfeerloos

Verouderd

Stoer 

Industrieel Rommelig
Ongezellig

Rauw

Bedrijven

Kansrijk

KaalRobuust

Onzichtbaar

Historisch

Omschrijf Schieoevers Noord in drie kernwoorden:



DNA VAN SCHIEOEVERS 
NOORD

HILDE BLANK EN ALBERT HERDER (SUPERVISOREN)



KABELDISTRICT
MARK RABBIE (CONCEPTADVISEUR)



RESULTATEN ENQUÊTE



Welke plekken moeten behouden blijven?

• Kraan aan waterkant
• Muren en schoorstenen
• Grote blauwe overlaadbak aan het 

water
• Kruithuis
• Lijm en Cultuur
• Delen van fabriekshallen
• Gevels van grote gebouwen
• Grote maten, het ruwe en industriële 

karakter, binnenstraten
• Betonsilos
• Haventje met oude schepen
• Ruimtelijkheid en licht



PLACEMAKING OP 
KABELDISTRICT

NINA VOETS (PLACEMAKER)



KABELDISTRICT NU EN STRAKS



• Plan voor (tijdelijke) situatie
komende 10 jaar

• Verschillende functies en events op 
het voorterrein i.s.m. Nina Voets > 
placemaking@kabeldistrict.nl

• Thema’s placemaking strategie
- Integratie stad

- Groen

- Horeca en Voedsel

- Kunst en Cultuur

PLACEMAKING

mailto:placemaking@kabeldistrict.nl


• Urban Campsite

• De Ceuvel

• NDSM

• Fenix Food Factory

• De Parade 

• La Plancha

• Camping Rotterdam

• Roest Amsterdam

• Biergarten & Weelde

REFERENTIES

















To inusand itiberchit ulparch itatis
a qui nulpa del molorumquas
aligenienem Conecturibus ipis
mossit aperehe endeles exerumq
uosam, as dis expero

• Nieuw op Kabeldistrict!

• Hier bouwen studententeams aan 
prototypes om mee te doen aan 
wereldwijde wedstrijden

• Forze, Dut en Solarboat al ingehuisd

KD CAMPUS 



VERBOUWING KD LAB 



KD LAB
• Opening April 2021

• High-end bedrijfsverzamel-
gebouw voor start- en scale-ups

• Speciaal voor HTSM bedrijven
uit het ecosystem TU en Delft 

• Plek voor 20 bedrijven

• 50% voorverhuurd



RESULTATEN ENQUÊTE

Welke vindt u ervan als pleinen in het gebied gebruikt worden voor 
een lokale markt en kleine evenementen?



RESULTATEN ENQUÊTE

Op welke manier kan de historie van het gebied terugkomen in het gebied?

‘In onafheid, grofheid 
en materiaal’

‘Uitkijktoren met foto’s 
oude en nieuwe situatie’

‘Rondleidingen van oud 
werknemers kabelfabriek’



IDEEËN





REACTIE & DISCUSSIE



VRAAG & ANTWOORD



TOT SLOT

www.schieoeversnoord.nl

• Presentatie, verslag en antwoord op alle gestelde vragen

• Overzicht van alle bijeenkomsten

• Geef uw mening via online peilingen

• Dien uw idee in! (of laat u inspireren door al ingediende ideeën)

• Meld u aan voor de nieuwsbrief

Bedankt voor uw deelname!
Heeft u nog vragen of opmerkingen? 
info@schieoeversnoord.nl

http://www.schieoeversnoord.nl/
mailto:info@schieoeversnoord.nl


VOLGENDE WEEK: 
WEEK VAN DE BEREIKBAARHEID


