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AGENDA
• Schieoevers Noord en het participatietraject

Stephan Brandligt (wethouder gemeente Delft) 

• Natuur inclusief bouwen 
Maike van Stiphout (DS Landscape)

• Reactie en discussie: natuur inclusief bouwen + ideeën
met o.a. Stephan Brandligt en Bas van der Vinne

• Leefkwaliteit in het Kabeldistrict
Bas van der Vinne (ontwerper Schiepark verblijfs- en verbindingsplek, ZUS)

• Leefkwaliteit in Delfts Schiekwartier 
Ronald Daalman (projectontwikkelaar AM)

• Reactie en discussie, onder meer n.a.v. enquête en ideeën
met o.a. de sprekers en Diny Tubbing (stadsecoloog en adviseur groenbeleid gemeente Delft) 



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/


PARTICIPATIE THEMA LEEFKWALITEIT
• Wat is er nodig om Schieoevers Noord een aantrekkelijk en leefbaar 

gebied te maken? Hoe kan de openbare ruimte hier invulling aan 
geven?
• Waar ziet u graag groen terug in het gebied, en in welke vorm? 
• Hoe creëren we leuke en goede ontmoetingsplekken? 
• Wanneer voelt u zich prettig en veilig op Schieoevers, op elk tijdstip 

van de dag?



NATUUR INCLUSIEF BOUWEN
MAIKE VAN STIPHOUT (DS LANDSCAPE)



REACTIE & DISCUSSIE
NATUUR INCLUSIEF BOUWEN & IDEEËN



Idee: 
buurttuin in Schieoevers Noord



Idee: 
buitenzwembad in Schieoevers Noord



LEEFKWALITEIT IN HET 
KABELDISTRICT 

BAS VAN DER VINNE (ZUS)



LEEFKWALITEIT IN 
DELFTS SCHIEKWARTIER 
RONALD DAALMAN (PROJECTONTWIKKELAAR AM)



REACTIE & DISCUSSIE
ENQUÊTE EN IDEEËN 



• 46 ingevulde enquêtes (tot nu toe)
• 24% woont in de buurt, 8% heeft interesse om in Schieoevers Noord 

te wonen, 6% is algemeen geïnteresseerd in de ontwikkelingen, 5% 
werkt momenteel in Schieoevers Noord.  

EERSTE RESULTATEN ENQUÊTE 
OVER LEEFKWALITEIT 



HOE OMSCHRIJFT MEN SCHIEOEVERS 
NOORD IN KERNWOORDEN? 
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WELKE VOORZIENINGEN HELPEN BIJ HET 
CREËREN VAN EEN FIJNE LEEFKWALITEIT OP 
SCHIEOEVERS NOORD?

Zwemmen in of bij de 
Schie/zwembad, 
stadsstrand

Uitgebreide buitengym, 
sportgelegenheid, 
sportvoorzieningen

Kleine middenstand: bakker, 
fietsenmaker, bloemist 



WELKE ELEMENTEN OP HET GEBIED 
VAN DUURZAAMHEID WORDEN 
BELANGRIJK BEVONDEN?



WAAROM IS GROEN BELANGRIJK OP 
SCHIEOEVERS NOORD?

“Maakt een wijk zacht en prettig, goede 
woonomgeving, van groen gaan mensen zich goed 
voelen ook al weten ze dat zelf niet.”

“Groen moet nummer 1 zijn voor onze toekomst.”



AFSLUITING



VERDER DEZE WEEK:

• Woensdag 27 januari: inspiratiesessie ontmoetingsplekken
• Donderdag 28 januari: inspiratiesessie identiteit Schieoevers Noord



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!

http://www.schieoeversnoord.nl/

