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AGENDA

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

• Accommodatie van de toekomstige woningvraag 
Peter Boelhouwer (hoogleraar Housing Systems, TU Delft)

• Woonvisie Schieoevers Noord
Karin Schrederhof (wethouder wonen, gemeente Delft)

• Wonen en HTSM

Remko van Eldik (accountmanager vastgoed, gemeente Delft)

• Reactie en discussie: ideeën en stellingen 
Peter Boelhouwer, Karin Schrederhof, Remko van Eldik 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/


PARTICIPATIE THEMA WONEN
Ambities gemeente Delft zijn vastgesteld in het Ontwikkelplan. Voorbeelden 
van participatieonderwerpen: 
• Welke voorzieningen zijn nodig in een nieuw stuk stad?
• Wat zijn wensen van de toekomstige bewoners? 
• Hoe combineren we die met de wensen van de ondernemers? 
• Is er behoefte aan bijzondere woonvormen? 
• Om naast de bedrijfsruimten en voorzieningen genoeg woningen te kunnen 

bouwen, gaan we steeds meer de gebouwen de hoogte in. Hoe zorgen we 
voor een goede balans? 

• Welke rol kan duurzaamheid spelen in de ontwikkelingen?



KABELDISTRICT:
AMVEST EN KONDOR WESSELS VASTGOED

• Ruim 3.200 huur- & koopwoningen met werken & voorzieningen

• Voor starters, studenten tot senioren, gezinnen

• 15% voor studenten - 15% sociale huur - min. 20% middenhuur

• Van 30 tot 120 m2 – social, betaalbaar tot duur

• Studio’s, 2-3-4 kamer appartementen en grondgebonden

• Met prive (buiten)ruimten, gedeelde dakterrassen, voorzieningen

• Autoluw gebied met veel groen en ontmoetingsplekken

• Gefaseerde ontwikkeling 2020-2035

• Prognose start bouw: eind 2022 > oplevering 1e deelplan: 2024









Delfts Schiekwartier
Woning typologieën

Ronald Daalman

9 februari 2021





Deflts Schiekwartier

Diversiteit in woningtypologie
Omschrijving aantal m2 Typologie

Havenblok

A 208 Studentenwoningen

A Begane grond 300 Voorzieningen

B 11 Atelier woningen EGW

B Begane grond 200 Ateliers (onderdeel van EGW)

C 48 2-kamer startersappartementen

C Begane grond 200 Ateliers (onderdeel van appartement)

D 19 3 en 4- kamer appartementen

D Begane grond 200 Atelier

Schiefront

A 5 Hofjeswoningen (EGW)

Begane grond 100 HUB

A 22 3 en 4- kamer appartementen

B 5 Hofjeswoningen (EGW)

Hof

A-B 10 EGW woningen

Princehaven

A-B-C 15 EGW woningen

Rust

A 300 Monument-Horeca

B Appartementen

C Appartementen

Totaal 343 aantal woningen

1300 m2 commercieel/werken/voorzieningen





ACCOMMODATIE VAN DE 
TOEKOMSTIGE 
WONINGVRAAG

PETER BOELHOUWER, 
HOOGLERAAR HOUSING SYSTEMS TU DELFT



WOONVISIE 
SCHIEOEVERS NOORD 

KARIN SCHREDERHOF, 
WETHOUDER GEMEENTE DELFT



WOONVISIE GEMEENTE DELFT 2016-2023

‘Het aanbod op de Delfts woningmarkt moet beter aansluiten bij de 
woonwensen van de huidige en toekomstige bewoners’



• Opgave: toevoegen van zo’n 15.000 

nieuwe woningen in periode 2017 – 2040

• Harnaschpolder, Nieuw Delft, 

Schoemakerplantage, Staal, Reinier de Graef 

e.o., Delfia, Martinus Nijhofflaan, Schieoevers

• Woonmonitor 2020: 

• Inmiddels sinds 2017 zo’n 2.000 woningen 

toegevoegd (Harnaschpolder, Nieuw Delft, 

Schoemakerplantage, Martinus Nijhofflaan)



VOOR WIE DOEN WE HET?
- Delftse starters en doorstromers (wooncarrière in 

Delft)

- Ouderen (we leven langer en wonen langer 
zelfstandig)

- Wonen met zorg voor ouderen (tot 2030 tekort ca 
1.000 woonplekken)

- Mensen die vanuit beschermd wonen weer 
zelfstandig kunnen gaan wonen

- Studenten (nu 28.660 TU/HBO studenten, opgave tot 
2026: 2.500 wooneenheden bijbouwen op en rond 
campus en in regio)

- Mensen die vanwege werk in Delft willen wonen (tot 
2040 10.000 arbeidsplaatsen erbij)



DELFT IN 2040 (EXCLUSIEF 
STUDENTENWONINGEN):

- het aandeel middeldure huur stijgt van 8% naar 12% in 
2040.

- een relatieve afname van het aandeel sociale 
huurwoningen: van 41% in 2020 tot 35% in 2040;

- het aandeel koopwoningen blijft bijna gelijk (43% resp. 
42%)

van de nieuw te bouwen woningen is 85% een appartement 
(merendeel levensloopbestendig)



WAAROM WONEN IN SCHIEOEVERS 
NOORD?

In de komende jaren ca 3.500 woningen erbij:

• Delfts Schiekwartier, Kabeldistrict, omgeving 

station Delft Campus

• 15 % sociale woningbouw, 15% wonen voor 

studenten, 20% middeldure huur en 50% 

koop en dure huur



WAAROM NOG MEER?
- nieuw onderscheidend stedelijk woonmilieu tussen binnenstad, campus, Voorhof/Tanthof en 

station Delft Campus;

- wonen in de directe nabijheid van werk en voorzieningen (cultuur, horeca)

- vergelijkbaar met Strijp Eindhoven, Katendrecht Rotterdam en nog in ontwikkeling zijnde 
woon/werk gebieden zoals: M4H Rotterdam, Binckhorst Den Haag, Buiksloterham en Cruquius 
in Amsterdam

- brede mix van bewonersgroepen: oud en jong, medewerkers en studenten van TU en mensen 
die onder begeleiding op weg zijn naar zelfstandig wonen en een baan (reïntegratiebedrijf 
STUNT is al onderdeel van het gebied), Delftse starters en doorstromers en nieuwe Delftenaren

- ruimte voor nieuwe woonvormen zoals de tiny houses (samen met TU en onder meer 
KondorWessels/Amvest/AM/BPD organiseert de gemeente de tentoonstelling Together over 
nieuwe woonvormen en hoe dit ook in Delft een plek te geven)



Schieoevers: ‘Toen, nu en ook in de 
toekomst een uniek stukje Delft; 
verrassend en verbindend’ 

- Karin Schrederhof: wethouder wonen, wmo en sport



HTSM
REMKO VAN ELDIK (GEMEENTE DELFT)
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High Tech Systems & Materials (HTSM)



High Tech Systems & Materials (HTSM)

• De topsector Hightech Systemen en Materialen (HTSM) 
verbindt de technologische industrie en kennisinstellingen van 
Nederland in een netwerk van wereldklasse. 

• In dit netwerk werken organisaties en instellingen samen aan de 
ontwikkeling van sleuteltechnologieën in oplossingen voor 
maatschappelijke uitdagingen.
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Sleuteltechnologieën
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Voor slimme oplossingen in de wereld om ons heen
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HTSM ecosysteem Delft 
ca 150 bedrijven, kennis- en onderzoekscentra
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Juiste plek voor Delftse top (in de dop)
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Ruimtevraag is divers
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Een goede plek biedt ruimte voor veel
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Ruimte voor verschil
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Station 
Campus

bedrijventerreinGemengd stedelijk

Onderwijs & Onderzoek

Valorisatie & onderzoeksbedrijven
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REACTIE & DISCUSSIE
IDEEËN & STELLINGEN



GEEF UW MENING

• Ga naar menti.com

• Vul de code in: 60 62 89 8

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



VRAAG & ANTWOORD
STEL UW VRAAG VIA ‘RAISE HAND’



AFSLUITING



VERDER DEZE WEEK:

• Woensdag 10 februari: Inspiratiesessie nieuwe woonvormen, ook in Delft is de bouw 
van extra woningen noodzakelijk. Een van de oplossingen die dan in beeld komt, is 
‘de hoogte in’. Hoe doen we dat in Schieoevers Noord?

• Donderdag 11 februari: Inspiratiesessie de woningmarkt, we gaan het gesprek aan 
met: Heleen Aarts (directeur Amvest), Ronald Huikeshoven (directievoorzitter AM) 
en Karin Schrederhof (wethouder wonen, Gemeente Delft) en bespreken o.a. welke 
ontwikkelingen zichtbaar zijn op basis van hun jarenlange ervaring in 
gebiedsontwikkeling in Nederland.



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/

