
Impressie van de discussie in TOP over IOP Nieuw Delft op 25 september 

Op 25 september heeft Rosie Severens, projectmanager gebiedsontwikkeling van het OBS, het IOP 

Nieuw Delft in TOP gepresenteerd. Daarna was er een discussie met eerst een ronde informatieve 

vragen en vervolgens een drietal pitches, 2 pitches van Peter Jonquière, voorzitter Klankbordgroep 

Spoorzone, en 1 pitch van Marjan van Gerwen, projectleider GLR. Hieronder volgt een kleine 

impressie uit de geanimeerde discussie. Er waren ca 80 mensen aanwezig. 

Ingenomen stellingen tijdens de pitches: 

1. De Spoorzone Nieuw Delft is géén vastgoedproject; niet wàt – maar wie is de opgave! 

 

2. Nieuw Delft als vastgoedproject: zet de bouwkolom op zijn kop – (C)PO éérst! 

 

3. Tijdelijk gebruik als gangmaker is een goede keuze.  

Tijdelijk gebruik is daarom meer dan een ruimtelijke oplossing. 

Statements uit de discussie: 

 Delft moet hoger inzetten als het gaat om het ambitieniveau van het gebied: niet alleen kijken 

naar wensen van toekomstige bewoners, maar ook hoe je je op internationaal niveau kan 

onderscheiden en aantrekkelijk kan zijn voor (nieuwe) bedrijven en instellingen die zich in Delft 

willen vestigen: daar heeft de burgemeester een taak 

 Dit hoger inzetten geldt ook voor duurzaamheid. Duurzaamheid voor het gehele gebied is wat 

anders dan duurzaamheid per kavel: je zou duurzaamheidsexpertise moeten aanbieden voor het 

optimaal vormgeven van individuele projecten 

 Er was een aantal vragen over de (beeld)kwaliteitsborging: biedt het plan nu wel voldoende 

randvoorwaarden? Hoe wordt in het vervolgproces de kwaliteitsborging verder ingevuld? 

Dit is een duidelijk agendapunt voor het vervolg. 

 De ontwikkeling van Spoorzone/Nieuw Delft moet meer in combinatie plaatsvinden met de 

(her)ontwikkeling van Poptahof: het is fout te wachten met de ontwikkeling van de Abtswoudse 

Hof, omdat dat dan ontwikkelingskansen onbenut laat 

 

 De stelling uit de eerste pitch werd onderschreven. Ga actief op zoek naar personen, bedrijven, 

instellingen die in Delft worden gewenst en willen komen. Hier ligt een essentiele taak voor 

gemeente, Delfts bedrijfsleven en Delftse instellingen (TU!)... 

 Er moet meer aandacht komen voor andere functies dan wonen: het gaat om deze functies die 

het karakter van de nieuwe wijk(en) en buurten bepalen: culturele activiteiten, bedrijvigheid, 

horeca. 

 In het IOP wordt nu duidelijker dan ooit een verbinding met de Technologische Innovatiecampus 

gelegd. Dat is positief, maar dit moet actiever worden ingevuld. Ga bijvoorbeeld actief werven 

voor een congresfunctie, ontmoetingsfuncties enz. 

 

 Het belang van CPO uit de tweede stelling werd ook in belangrijke mate onderschreven, zij het 

dat er een belangrijke taak voor ontwikkelaars blijft. In het IOP krijgt CPO al veel aandacht. Het 

daarin beschreven proces is nog onduidelijk. Geef veel aandacht aan het proces van onderop. Er 



Er is belangstelling van 600 personen. Er zijn al groepen bezig met CPO. Doe daar iets mee. 

Benut de mogelijkheden van de initiatieven van de Delft Design architecten. En: hoe gaat Ballast 

Nedam het “nieuwe ontwikkelen” vorm geven? 

 De gemeente moet met deze groepen aan de slag. Geef ook ruimte voor investeringen die klein 

beginnen en zich in de loop van de tijd doorzetten. 

 De besluitvorming over het al dan niet ingaan op bepaalde projectinitiatieven vraagt om een 

meer explicieter “toewijzingsbeleid”: het gaat er niet alleen om dat er niet van begin af een 

compleet overzicht is over vraag en aanbod, het gaat erom dat je expliciete beslissingscriteria 

moet formuleren waarom je bepaalde initiatieven honoreert of niet. 

 

 De derde stelling ging over tijdelijkheid. Tijdelijkheid krijgt aandacht in het IOP. Dat is positief. 

Het vervolg is minder duidelijk. Om tijdelijk gebruik ook een succes te laten worden moeten 

keuzes gemaakt worden. Dat betekent dat je andere zaken ook er voor moet laten: 

- Start nu (begin 2014) met het eerste veld Abtswoudsehof wat vrijkomt en stel het 

beschikbaar voor tijdelijk gebruik. (Verleng niet de opslagmogelijkheid van materialen door 

de tunnelbouwer omwille van de inkomsten) 

- Ga met de groep initiatieven die al ruim een jaar aan hun projecten werken een serieuze 

kans. Maak met tijdelijke initiatieven afspraken op maat omdat het gangmakers moeten zijn 

en laat grondhuur geen belemmering bij zijn. 

- Zorg dat het Tussenstation een actieve en voortrekkende rol gaat spelen om dit proces vlot 

te trekken. Die rol is breder dan alleen de ruimtelijke invulling van de kavels en gaat ook over 

programmering, marketing en communicatie; 

- Bedenk wat er nodig is om de initiatieven te laten slagen: duidelijkheid over de grondprijs en 

de infravoorzieningen is essentieel en tijdelijke projecten die als gangmaker dienen 

verdienen daarbij in de eerste tijd een steuntje in de rug (pas commerciële tarieven gaan 

rekenen als de initiatieven goed draaien). 

- Tijdelijkheid is branding van het gebied; 

 

 Tot slot. Hiervoor is al een aantal aandachtspunten genoemd voor het vervolgproces. De praktijk 

is het beste instrument om stad meer te betrekken bij de ontwikkeling van Nieuw Delft. 

Een aantal onderwerpen leent zich voor discussie in TOP. Top roept op om in de komende tijd 

onderwerpen voor discussie aan te dragen.  

Leden van gemeenteraad en BenW zijn steeds van harte uitgenodigd om met deze discussie mee 

te doen. 

 


