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AGENDA

• Schieoevers Noord en het participatietraject
Martina Huijsmans (wethouder gemeente Delft) 

• Mobiliteit Delft 
Martina Huijsmans (wethouder gemeente Delft)

• Bereikbaarheid in Schieoevers Noord
Derk van Schoten (gemeente Delft)

• Reactie en discussie: ideeën en stellingen 
Martina Huijsmans, Arjan van Binsbergen (TU Delft Transport Institute), Marien Vermeer (Fietsersbond), 

Bas Wilmink (deskundige mobiliteit gemeente Delft) en u!

• Reactie en discussie: enquête week van de bereikbaarheid 
Martina Huijsmans, Arjan van Binsbergen (TU Delft Transport Institute), Marien Vermeer (Fietsersbond), 

Bas Wilmink (deskundige mobiliteit gemeente Delft) en u!

• Vraag & Antwoord



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/


MOBILITEIT DELFT
MARTINA HUIJSMANS (WETHOUDER GEMEENTE DELFT)



DOELSTELLING 
MOBILITEITSPROGRAMMA DELFT 2040:

“In Delft willen we de bereikbaarheid, de leefbaarheid en de duurzaamheid 
vergroten. Tegelijkertijd willen we de stad de ruimte geven om door te blijven 
groeien. Om dit te bereiken zet het MPD in op een mobiliteitstransitie. Dit houdt in 
dat we het mobiliteitssysteem willen veranderen en aansturen op aanpassing van 
onze mobiliteitskeuzes.” 



PARTICIPATIE THEMA BEREIKBAARHEID
Ambities gemeente Delft zijn vastgesteld in het Ontwikkelplan. 
Voorbeelden van participatieonderwerpen: 

• Hoe gebruiken we samen de ruimte in het gebied – de voetganger, de 
fietser en de automobilist?

• Welke kansen zijn er voor het delen van auto’s, scooters en fietsen 
voor de bereikbaarheid?

• Wat stimuleert bewoners en ondernemers om nieuwe vormen van 
mobiliteit echt te gebruiken? 



BEREIKBAARHEID IN 
SCHIEOEVERS NOORD

DERK VAN SCHOTEN (GEMEENTE DELFT)



Ruimtelijk raamwerk 

vervlochten met omgeving

BURA





KABELDISTRICT:
AMVEST EN KONDOR WESSELS VASTGOED

• Integrale benadering verkeer en ontsluiting voor 

> de bedrijven, de bewoners en de bezoekers 

> de voetgangers, de fietsers en het gemotoriseerd verkeer

• Gefaseerde ontwikkeling 2020-2035 

> in loop van tijd omklappen Schieweg voor verkeer

> scheiden bouwverkeer en doorgaand verkeer tijdens bouw

• Scheiden doorgaand verkeer SO en bestemmingsverkeer KD

• Er komen collectieve parkeergarages aan de spoorzijde

• Autoluw gebied met veel groen en ontmoetingsplekken

• Logistiek systeem voor leveringen, afvalinzamelen, kiss&ride



REACTIE & DISCUSSIE
IDEEËN & STELLINGEN



GEEF UW MENING

• Ga naar menti.com

• Vul de code in: 85 02 40 4

• En geef uw mening per stelling: eens of oneens?



VRAAG & ANTWOORD
STEL UW VRAAG VIA ‘RAISE HAND’



AFSLUITING



VERDER DEZE WEEK:

• Dinsdag 2 februari: inspiratiesessie deelmobiliteit: een specifieke sessie over 
deelmobiliteit en andere nieuwe mobiliteitsvormen. Wat stimuleert bewoners om 
deze nieuwe vormen daadwerkelijk te gebruiken? 

• Woensdag 3 februari: inspiratiesessie brugverbinding Gelatinebrug: een sessie over 
de extra verbinding van oost naar west over de Schie. Wat betekent de verbeterde 
ontsluiting van de westelijke Schieoevers, Tanthof en de Voorhof in relatie tot de 
Rotterdamseweg en de TU-wijk?

• Donderdag 4 februari: toelichting verkeersontsluiting Schieoevers Noord: een 
toelichtingssessie over de plannen rondom de bereikbaarheid/het 
mobiliteitssysteem in 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/

