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Voor u ligt de Woonvisie Delft 2016-2023. Deze visie 
hebben we opgesteld op basis van onderzoek en nieuwe 
inzichten, maar ook in samenspraak met Delftenaren en 
partners in stad én regio. Daarmee is het een echt Delftse 
visie, die vasthoudt aan de ingezette lijn en voortbouwt op 
de Woonvisie 2008-2020. Het doel blijft: een woningmarkt 
die aansluit bij de actuele woonwensen. We maken de stad 
af, al gebiedt de eerlijkheid te zeggen dat een stad - net als 
een huis - nooit af is. We blijven werken aan een steeds 
betere versie van Delft.

Aanleiding voor deze woonvisie is tweeledig. Allereerst 
is het wettelijk kader voor de gemeentelijke woningwet 
veranderd. Dat vraagt om meer concrete doelstellingen, 
zodat de woonvisie als basis kan dienen voor de afspraken 
met partners en de plannen van woningbouwcorporaties. 
Daarnaast dateert de vorige woonvisie van vóór de crisis. 
Gelukkig is de crisis voorbij en kunnen we weer met frisse 
moed naar de toekomst kijken. Uitgangspunten en rand-
voorwaarden zijn veranderd. We hebben nu helder voor 
ogen waar de behoefte ligt, zodat we richting kunnen geven 
aan woningverbeteringen en de juiste aanvulling van de 
woningvoorraad.

De woningmarkt verandert voortdurend en gelukkig maar. 
Nog maar een paar generaties geleden kende Delft ook 
krottenwijken. Achterstandsbuurten waar de kwaliteit  
van de woningen sterk te wensen overliet en waar de 
gezondheid van de bewoners gevaar liep. De huizen werden 
als laatste aangesloten op riolering en waterleiding. Hier 
kwam de ‘strontkar’ nog langs, gekscherend de Boldootkar 
genoemd. Gelukkig ligt die tijd ver achter ons.

De gemeente heeft sinds die tijd flink ingezet om de kwa-
liteit van de woonvoorraad op te tillen. Nu, in 2016, staan 
we nog steeds voor een gezonde woningmarkt, letterlijk 
en figuurlijk. Zo willen we het aanbod aan ruime woningen 

voor de sociale doelgroep vergroten -  
inspelen op woonvragen voor korte 
verblijfsduur en voor mensen met zorg. 
Dat is de taak van de gemeente: sturen, 
zodat de stad er niet alleen is voor 
mensen die het zich kunnen veroor-
loven in de binnenstad te wonen.

Het doel van de woonvisie is dus te 
komen tot een beter functionerende  
woningmarkt. Nu nog bestaat de helft 
van onze woningvoorraad uit sociale 
woningen en de andere helft uit koop-
woningen. Wat ontbreekt zijn voldoen-
de huurwoningen voor de middencategorie: mensen die 
voor kortere tijd in Delft verblijven en mensen die nu niet 
willen of kunnen kopen. Er is een enorme trek naar de stad 
van studenten, hoogopgeleide mensen en ouderen. Niet 
zo gek: hier is altijd wel iets te doen, Delft biedt een groot 
cultureel aanbod, het bruist en borrelt in de stad van evene-
menten op het gebied van muziek, (straat)theater en film. 
Delft kent een gezellig uitgaansleven en waar je ook woont 
in de stad: alles is altijd dichtbij, zelfs de natuur.

Het aanbod op de woningmarkt moet beter aansluiten bij 
de wensen van de huidige én de toekomstige inwoners van 
Delft. De rode draad is: meer diversiteit, meer variatie. Er 
moet wat te kiezen zijn. In deze woonvisie leest u wat de 
gemeente daarvoor doet, wat onze ambities zijn voor de 
komende jaren. En de uitvoering? Die pakken we samen 
ter hand, met partners in de stad, met woningcorporaties, 
ontwikkelaars, TU Delft, bedrijven én met u, betrokken 
Delftenaren.

Raimond de Prez
WETHOUDER WONEN

NAAR EEN WONINGMARKT  
DIE BETER FUNCTIONEERT
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INLEIDING
Het gaat goed met Delft. Het aantal inwoners en huishoudens groeit, nu maar 

ook komende jaren. De stad ontwikkelt zich meer en meer tot internationale 

kennisstad. De woningmarkt ontwikkelt mee, met een grotere vraag naar met 

name middeldure huurwoningen en duurdere koopwoningen. Delft is ook  

een solidaire kennisstad: een stad die ervoor zorgt dat er woningen zijn voor  

mensen die een sociale huurwoning nodig hebben.





Delft vervult een bijzondere rol binnen de Metropoolregio 
Rotterdam Den Haag, met een eigen kennisprofiel, vitale 
stedelijke woonmilieus, een aantrekkelijke historische bin-
nenstad, nabijheid van rustige groene woon- en recreatie-
gebieden, en toplocaties zoals de Spoorzone/Nieuw Delft.

Deze Woonvisie 2016-2023 geeft aan hoe wonen bijdraagt 
aan de ambities van Delft en voor welke uitdagingen en 
opgaven de stad staat. De visie beschrijft het belang van  
een aantrekkelijk woonklimaat dat past bij de sociale, eco-
nomische en ruimtelijke ontwikkeling van Delft en de regio. 
Deze visie werken we de komende periode samen met 
partners uit in een uitvoeringsagenda. 

Aanleiding
We hebben deze woonvisie geformuleerd omdat er sinds 
de vorige Woonvisie (2008) veel is veranderd. Niet alleen 
de woningmarkt heeft zich ontwikkeld, maar ook de rele-
vante woonopgaven en -thema’s. Dit alles vraagt om actueel 
woonbeleid.

Delft en de regio
De Metropoolregio Rotterdam Den Haag is belangrijk 
voor de economische ontwikkeling van Delft. De OESO 
constateert dat het economisch potentieel van dit gedeelte 
van de Randstad onvoldoende benut wordt. De MRDH 
slaagt er onvoldoende in om high-potentials vast te houden. 
Naast economie (banen) en bereikbaarheid, verdienen ook 
aantrekkelijke woonmilieus de nodige aandacht en verdient 
het één woningmarkt die faciliterend is aan de groei van de 
metropoolregio. 

Het rapport ‘Delft, Parel in de Randstad’ – opgesteld door 
de werkgroep onder leiding van Wim Deetman – onder-
streept de verbondenheid van Delft met de Metropool-
regio Rotterdam Den Haag. De regio is belangrijk voor 
de ontwikkeling van Delft, ook als woonstad. Omgekeerd 

draagt Delft bij aan de aantrekkingskracht van de metro-
poolregio.

Internationale kennisstad
Hetzelfde rapport bevestigt bovendien dat de Delftse 
woningmarkt onvoldoende aansluit op de onderwijs- en 
arbeidsmarkt. Er ligt een opgave om Delft aantrekkelijker te 
maken als vestigingsplaats voor kennisintensieve bedrijven 
en als woonplaats voor mensen die bij deze bedrijven en 
instellingen werken.

Solidaire stad
De veranderingen in het sociaal domein maken het nodig 
dat er voldoende kwalitatieve woningen zijn waarin mensen 
met behoud van zelfstandigheid zorg krijgen. Delft staat 
voor een solidaire stad: een stad van mensen die bij elkaar 
horen en elkaar steunen – een ambitie die aansluit bij de 
sociale visie van Delft.

Samen aan de slag
We zien ook veranderingen in de landelijke wet- en regel-
geving, zoals de nieuwe Woningwet. De rol van de corpo-
raties verandert en gemeenten krijgen een meer sturende 
rol in het volkshuisvestingsbeleid. Dit vraagt ook andere 
vormen van samenwerking met partners om woonmilieus 
en woningvoorraad te vernieuwen en te versterken – en 
samenwerking met nieuwe partners.

Een visie op wonen in Delft
In deze woonvisie geeft de gemeente haar visie op wonen 
in Delft, aan de hand van bovenstaande vier thema’s. We 
koppelen de visie aan een stip op de horizon die verder 
reikt dan de grenzen van de woonvisie, namelijk tot 2030. 
De woonvisie schetst ook prioriteiten voor de komende 
jaren. 
Het perspectief én de prioriteiten voor de korte termijn 
zijn samen de basis voor de wijze waarop we de komende 
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periode met onze partners willen samenwerken – van  
corporaties tot ontwikkelaars, van de TU Delft tot zorg-
partijen, van bewoners tot maatschappelijke instellingen.

Werken in co-creatie 
Bij het veranderen van de bestaande stad zijn veel inves-
teerders betrokken: van bewoners die zich inzetten voor 
hun omgeving tot corporaties, zorginstellingen, financiers 
en ontwikkelaars. Het is zaak dat we alert zijn, anticiperen, 
ruimte bieden voor en leren van experimenten, en contact 
onderhouden met alle betrokkenen. Dat is ook de essentie 
van Delft solidaire kennisstad: openstaan voor samen-
werking! 

Deze woonvisie hebben we daarom samen met de partners 
in stad en regio opgesteld. Via gesprekken en bijeenkom-
sten hebben inwoners, corporaties, de TU, zorgpartijen, 
maatschappelijke instellingen en marktpartijen een bijdrage 
geleverd. Co-creatie is een sleutelwoord, zowel bij de visie 
als bij de uitvoering. 

Het samen maken van de woonvisie is één ding. Nu gaat 
het erom de ambities om te zetten in plannen, experimen-
ten, projecten en creatieve ideeën. Daarbij komen we de 
stad, de bewoners, corporaties, bouwers, ontwikkelaars,  
investeerders en iedereen die in dat netwerk wil parti-
ciperen graag tegen! De ‘Delftse Waaier’ die we in deze 
woonvisie presenteren maakt voor geïnteresseerde partijen 
inzichtelijk hoe we in Delft tot investeringen kunnen  
komen. De investeringsopgave die uit de woonvisie voort-
vloeit leidt tevens ook tot extra werkgelegenheid.

LEESWIJZER

Deze woonvisie begint met een beschrijving en 
analyse van de woonvoorraad. Hierin komen 
ontwikkelingen van vraag en aanbod in Delft 
aan bod.

De analyse wordt gevolgd door drie inhoudelijke 
hoofdstukken en een hoofdstuk over de Delftse  
aanpak. Met elkaar geven ze aan op welke wijze we 
de komende jaren inhoud en uitvoering gegeven aan 
de ambities voor de internationale kennisstad.

Hoofdstuk 1 gaat in op de plek van Delft in de  
(metropool)regio, en de relatie met de regionale 
woningmarkt. 

Hoofdstuk 2 gaat over de positie van Delft als  
kennisstad, en beschrijft de woningmarkt die past  
bij de onderwijs- en arbeidsmarkt. 

Het derde hoofdstuk benoemt de opgaven die 
horen bij de solidaire stad, gericht op voorraad en 
buurten in evenwicht. 

Hoofdstuk 4 beschrijft Delft pakt door, vanuit eigen 
kracht, met partners, en met ruimte voor initiatief.

De belangrijkste opgaven worden samengevat in de  
conclusie.
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DE DELFTSE 
WOON-
VOORRAAD
Trends, ontwikkelingen en behoefte





Het aanbod van woningen in Delft sluit niet meer aan op de vraag die we 

kunnen voorzien. Woonwensen veranderen als gevolg van onder meer 

economische en demografische ontwikkelingen. Hieronder beschrijven 

we de belangrijkste ontwikkelingen en de gevolgen daarvan voor de 

woonvoorraad.

Bevolking
Delft groeit. Het aantal inwoners, huishoudens, kenniswerkers en studenten 
neemt komende jaren toe (zie figuur 1). Het aantal inwoners groeit tot 2023 
met 12.000 personen, die samen 9.000 extra huishoudens vormen. Hiervan zijn 
er 4.000 student en 5.000 reguliere huishoudens. Per jaar dus een toename van 
zo’n 700 reguliere huishoudens1 .De grootste groei betreft alleenstaanden,  
ongeveer een vijfde gezinnen en bijna een derde 55+’ers.

Typering voorraad2

De Delftse woningvoorraad bestaat uit bijna 50.000 woningen (49.199). Twee-
derde (66%) bestaat uit meergezins woningen en 34% zijn eengezinswoningen. 
Het merendeel van de meergezinsvoorraad bestaat uit portiekwoningen  
(11% van het totaal).
Het gros van de woningen is gebouwd in de naoorlogse jaren 1965 tot 1974 
(24%) en in de jaren ’80.

Ontwikkeling voorraad 
Afgelopen jaren zijn jaarlijks gemiddeld zo’n 400 reguliere woningen (zelfstandige 
woningen, exclusief studenten huisvesting) toegevoegd. Komende jaren zijn er 
plannen voor ruim 7.500 woningen. Van de 7.500 woningen zitten er in de  
harde plannen tot 2023 ongeveer 2700 reguliere woningen en 1100 studenten-
woningen.

1 Bron: groei inwoners en huishoudens: Primos. Omdat Primos een vertekening geeft voor studenten-
woningen, zijn daar de ramingen voor de ontwikkeling van studentenaantallen uit de Landelijke 
Studentenmonitor (ABF/Apollo 2015) en de aanvullende berekeningen van ABF in opdracht van TU 
Delft (2016) aan toegevoegd. Deze cijfers vormen de basis voor het in bijgaande tabel weergegeven 
prognosescenario.

2 Bron: O&S, data op maat stand per 1.1.2015

In de berekening van de gewenste 
ontwikkeling van de omvang van  
de voorraad houdt deze Woonvisie 
een bandbreedte aan in de vorm van 
een trendscenario en een prognose-
scenario3.

In het trendscenario is het totaal aan 
verwachte toe te voegen woningen 
bepaald door de uitgifte over de 
afgelopen negen jaar door te trekken 
naar 2023. Het prognose scenario 
geeft weer hoeveel woningen er 
naar verwachting bij komen als de 
Primos-huishoudensprognoses en 
de Apollo-studenten-prognoses 
uitkomen. 

Op basis van de huidig en gewenste 
patronen van wonen en werken, de 
werkgelegenheidsontwikkeling, de 
huis houdensontwikkeling, het WoON 
20154 en het marktruimte model van 
STEC is berekend in welke verhouding 
de Delftse woningvoorraad zich tot 
2030 moet gaan ontwikkelen.

3 Deze scenario’s zijn in tabel 1 ‘Ontwikkelings-
richting woningvoorraad’ bij elkaar gebracht.

4 WoON is het landelijk onderzoek naar hoe 
mensen wonen en willen  
wonen. De regio Haaglanden en de gemeente 
Delft heeft de steekproef voor dit onderzoek 
lokaal vergroot, zodat voor hun eigen gebied 
betrouwbare woningmarktanalyses gedaan kan 
worden.
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Figuur 1: bevolkingsprognose Delft, bron: Gemeente Delft, Primos

Figuur 2: bevolkingsprognose huishouders. Bron: Primos, bewerking Gemeente Delft.

 2016 2020 2023 2025 2030 2023-2016
1-2 p 14-24 jaar 11.744 12.228 12.468 12.445 12.160 724

1-2 p 25-54 jaar 18.442 20.046 20.333 20.563 21.037 1.891
1-2 p 55-74 jaar 11.203 12.053 12.009 12.022 12.024 806
1-2 p 75 jaar e.o 4.748 5.162 5.921 6.392 7.371 1.173
gezin 12.154 12.761 13.180 13.457 14.184 1.026
Totaal 58.291 62.250 63.911 64.879 66.776 5.620

BEVOLKING VAN DELFT 1985-2016 + VERSCHILLENDE PROGNOSES TOT 2030
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Balans in vraag en aanbod
De analyse laat zien dat er meer goedkope woningen zijn 
dan de omvang van de doelgroep die hierop is aangewezen. 
Gezien de behoefte kent de Delftse woningmarkt tekorten 
in het midden en dure segment. Voor een betere balans is 
een stevige verschuiving naar middelduur en duur nodig. 
Het trendscenario laat een jaarlijkse groei van dit segment 
zien van 320 woningen, het prognosescenario van 400  
woningen in het middeldure segment.

Hiernaast laten de trend- en prognosescenario’s een jaar-
lijkse groei van 330 respectievelijk 460 dure koopwoningen 
zien. Het marktruimtemodel laat zien dat er met name in 
het topsegment ruimte is.

 
De verdeling over huur en koop in het middeldure segment 
is lastig te voorspellen. Liberalisering van sociale huur-
woningen, flexibilisering van woon- en werkcarrières en 
beperking van kredietmogelijkheden zijn enkele markt-  
en renteontwikkelingen die de vraag naar huurwoningen 
vergroten. Daarentegen leidt een lage rentestand tot een 
vergroting van de vraag naar koopwoningen. Op korte 
termijn is de vraag naar koopwoningen groter; op lange 
termijn verwachten we hierin een verschuiving. In de 
prognoses hanteren we hier een verdeling van 25-75  
tussen huur en koop.
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Figuur 3: Marktruimtemodel Delft. Bron: Stec groep, 2016 
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 Doelgroep 2009 2012 2015
Huurtoeslag doelgroep• student 11.300 10.600 13.200

Huurtoeslag doelgroep overig 11.500 12.400 12.800
geen huurtoeslag doelgroep 29.300 31.700 30.800
Totaal 52.200 54.600 56.800

Aandeel HT-doelgroep 44% 42% 46%
Aandeel exclusief studenten 28% 28% 29%

Tabel 1: doelgroepen Delft | •De huurtoeslag doelgroep bestaat uit huishoudens met een belastbaar jaarinkomen onder de grens 
waarop men in aanmerking kan komen voor huurtoeslag.

Sociale voorraad
De primaire doelgroep voor sociale huurwoningen zijn 
huishoudens die gezien hun inkomen recht hebben op 
huurtoeslag. In Delft betreft dit 26.000 huishoudens, waar-
van ongeveer de helft studenten en de helft reguliere huis-
houdens (zie tabel 1). De reguliere doelgroep voor sociale 
huurwoningen is, ondanks de crisis, sinds 2009 beperkt 
toegenomen, het aantal studenten is wel fors gegroeid. 

Tot de sociale huursector behoren alle woningen met een 
huurprijs tot 710,-. In Delft behoren ruim 19.000 woningen 
tot de reguliere sociale huurvoorraad, waarvan er ruim 
16.000 bereikbaar zijn voor huurtoeslag doelgroep. De 
reguliere sociale voorraad is erg ruim in vergelijking met  
de primaire doelgroep voor deze woningen (13.000). Ook 
is bekend dat een deel van de primaire doelgroep in de  
particuliere sector woont, in Delft zo’n 3.000 huishoudens. 
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De sociale voorraad kan daarom geleidelijk afnemen naar 
zo’n 16.000-17.000 woningen in 2030. De voorraad is dan 
nog altijd voldoende voor het huisvesten van huishoudens 
met een smalle beurs en er is ruimte voor scheefwonen 
(als deze groep zich blijft ontwikkelen zoals afgelopen 
jaren). 

Corporaties verkopen woningen en brengen een deel van 
de woonvoorraad, al of niet na een kwaliteitsslag, in het 
middeldure huursegment. Als de corporaties deze plannen 
uitvoeren, neemt de sociale voorraad met 980 woningen  
af op middellange termijn. Tegelijkertijd neemt met deze 
plannen tot 2023 het middeldure segment toe met 
800 woningen. Daarboven hebben marktpartijen ruim 
250 woningen in dit segment in hun plannen opgenomen. 
Een ontwikkeling die een positieve bijdrage levert aan de 
gewenste beweging. 

Opgave
Resteert een opgave in (ver-)nieuwbouw van 1.200 tot 
1.800 woningen in het middeldure huur- en koopsegment 
(exclusief studentenhuisvesting). Getalsmatig is toevoegen 
van minimaal 10% van de nieuwbouwproductie met middel-
dure huur noodzakelijk. Omdat er ook een kwalitatieve  
opgave ligt, is de ambitie om 20% toe te voegen. Dit hante-
ren we als streefcijfer.

In de huidige plannen zijn nog weinig woningen in de vrije 
sector huur gepland. Daarnaast gaan we locaties benoemen 
die zich bij uitstek lenen voor een woonmilieu met middel-
dure huursegment en woonmilieus die zich lenen voor het 
dure segment. 

De verhouding in de Delftse woonvoorraad (exclusief  
studentenhuisvesting) in 2030 wordt dan 33% sociaal,  
13% vrije sectorhuur en 53% koop. Op deze wijze past de 
woningmarkt beter bij de onderwijs- en arbeidsmarkt.
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Scenario’s1, 2 

1 Bron scenario’s:     
• Ontwikkeling huishoudens volgens Primos    
•  Toegevoegd: ontwikkeling studentenaantallen volgens onderzoek ABF in opdracht van TU Delft (Apollo, 2016). Is aanvulling/verbetering op ABF/Apollo  

“landelijke monitor studentenhuisvesting 2015”.     
• Voor ontwikkeling sociale voorraad ontwikkeling doelgroep volgens Primos aangehouden.
•  Trend passend toewijzen en liberalisering woningmarkt doorgetrokken, resulteert in zeer geleidelijke afname aandeel sociale voorraad richting 2030.  
•  Kwalitatieve verdeling over segmenten op basis van STEC Marktruimtemodel en WoON 2015.    
• Woningbouwmonitor 2016 en bronbestanden gemeente Delft

2 De categorie Overig: dit zijn alle ander wooneenheden die niet in voorgaande categorieën zijn in te delen. Te denken valt aan bijvoorbeeld intramurale  
verzorgingshuiseenheden.

Woningvoorraad Delft 
(afgerond op 100/totalen op 
1000)

2016 2023
 

2030
 

voorraad TS PS TS PS

sociale huur 19100 17700 18100 16200 17000

vrije sectorhuur 3600 4900 5200 6300 6500

koopwoningen 19100 22800 23800 26100 26700

studenteneenheden 12800 13800 15700 14800 18600

overige 4000 3800 3800 3200 3200

totaal 59000 63000 67000 67000 72000
Tabel 2: Ontwikkelingsrichting woningvoorraad  (afrondingsverschillen)

TS = Trendscenario (doortrekken ontwikkeling 2006-2015)   
PS = Prognosescenario (groei volgens prognose Primos + prognose ABF/Apollo-TUD 2016)

Verwachte ontwikkeling 
vergeleken met planvoorraad

Voorraad Verandering 2016-2023 Harde plannen
 

2016 TS PS WBM WBM+T

sociale huur 19100 -1400 -1000 65 -980

vrije sector huur 3600 1300 1600 260 1050

koop 19100 3700 4700 1980 1980

nog te bepalen huur/koop    650 650

studenten 12800 1000 2900  1120

overig 4000 -200 -200   

totaal 59000 4400 8000 3000 3800
Tabel 3: Groei aantal woningen per segment 2016-2023 

WBM =        harde plannen zoals opgenomen in de woningbouwmonitor 2016. Dit betreft nieuw toe te voegen woningen door marktpartijen t/m 2021
WBM + T =   harde plannen uit WBM, aangevuld met de bij de gemeente per 1-6-2016 bekende bouw- en (per saldo) transformatieplannen van corporaties en 

marktpartijen t/m 2023.  
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1DELFT IN 
DE METRO-
POOLREGIO
Delft en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) zijn onlosmakelijk 

met elkaar verbonden en haar potentieel kan volgens de Organisatie voor Eco-

nomische Samenwerking en Ontwikkeling (hierna OESO) beter benut worden. 

Delft heeft de MRDH veel te bieden, in het streven om een Europese topregio 

te worden. En omgekeerd heeft Delft een sterke band met de regio ook nodig 

om als stad optimaal te kunnen   functioneren.





Delft onderscheidt zich in de metropoolregio. Met de TU, 
hogescholen, kennisbedrijven en instituten levert Delft een 
belangrijk aandeel aan de regionale economie. De ontwik-
kelingskansen van de Spoorzone/Nieuw Delft – dicht bij 
het station en de binnenstad – voegen niet alleen aan de 
stad, maar aan de hele metropoolregio kwaliteit toe. De 
stad heeft ook een toegevoegde waarde door de centrum-
functie voor de omliggende gemeenten, onder meer op 
het gebied van zorg en opvang. Verder trekt de historische 
binnenstad met haar winkels en horeca bezoekers uit de 
regio. 

Een sterke positionering van Delft is in het belang van 
de regio én versterkt de identiteit van de afzonderlijke 
gemeenten. Maar Delft kan ook niet zonder de regio.  
Het verbeteren van de woningmarkt vraagt om samen-
werking met partijen in de regio – de metropoolregio of  
de woningmarktregio Haaglanden. Voor sommige opgaven  
zetten we zelf stappen, soms is het nodig dat regiopartners 
in hun eigen gemeente stappen zetten, voor andere  
opgaven moeten we samen optrekken.

De opgave 
Delft onderkent de constatering van de OESO dat er een 
opgave ligt voor de economische ontwikkeling en groei van 
de werkgelegenheid door de (bestuurlijke) samenwerking 
op regionale schaal te verstevigen, en daarbij nadrukkelijk 
het beleidsterrein wonen en ruimte te betrekken. Een 
aantrekkelijk woonmilieu en een diversiteit aan milieus en 
arbeidskrachten is een belangrijk asset voor het internati-
onale vestigingsklimaat.Ook een ongedeelde regio draagt 
onmiskenbaar bij aan dat vestigingsklimaat. Het gaat daarbij 
niet over het wegwerken van alle verschillen, maar heel 
specifiek, om het tegengaan van uitsluiting en harde  
sorteermechanismen leidend tot segregatie.
Een evenwichtige woningmarkt is een regionale opgave. 
Binnen de regio Haaglanden kijken we gericht naar onze 

buurgemeenten als het gaat om het vinden van een passend 
woningaanbod voor de mensen die juist meer rust, groen 
en grote grondgebonden woningen zoeken. We willen ook 
werken aan een betere spreiding van sociale huur over de 
woningmarktregio Haaglanden, zodat er in Delft, maar ook 
in andere gemeenten, een betere balans ontstaat tussen 
vraag en aanbod. 

DE DELFTSE KEUZE: 
Dit willen we bereiken
We versterken een aantrekkelijk vestigings-
klimaat voor de Metropoolregio. We kiezen 
voor een heldere positionering binnen de regio, 
in woonmilieus, woningen en voorzieningen.

We zetten in op een ongedeelde woningmarkt-
regio Haaglanden met evenwichtige spreiding 
van sociale huurwoningen. Samen met de regio 
werken we aan een woonruimteverdeelmodel 
waarmee we flexibel kunnen inspelen op woon-
vragen die de gemeentegrenzen overschrijden. 
Te denken valt aan de woonvraag van grote ge-
zinnen, woonruimte voor groepswonen, wonen 
met zorg en ook arbeidsgerelateerde woonvra-
gen.

DE 
DELFTSE
KEUZE
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1.1 |  HELDERE POSITIE IN 
DE REGIO

Delft is met de TU en de Delftse kennisbedrijven en institu-
ten één van de visitekaartjes voor de regio in de internati-
onale concurrentiestrijd tussen de stedelijke regio’s. Ook 
het wonen in Delft onderscheidt zich met vitale stedelijke 
woonmilieus. Om deze kwaliteit te behouden en te ver-
sterken zetten we extra in op een aantal onderwerpen.

We bouwen de ‘roltrapfunctie’ die Delft heeft voor de 
kenniseconomie in de regio verder uit. De bedrijfjes die 
starten als spin-off van de universiteit en HBO-instellingen 
groeien door en versterken de concurrentiekracht van de 
metropoolregio. Daarnaast versterken we de identiteit en 
de kwaliteit van de Spoorzone/Nieuw Delft. Op deze wijze 
bieden we een topmilieu op bovenregionale schaal. 

Belangrijk daarin is de samenwerking rond de investerings-
agenda die we met TU, provincie, MRDH, het Rijk en  
anderen hebben opgepakt. In dezelfde lijn werken we 
samen binnen de MRDH aan de regionale strategie voor 
Delft Kennisstad. De ‘Kennisas’ Rotterdam-Den Haag 
blijkt om meerdere redenen een belangrijke troef voor 
de economische ontwikkeling van Delft en de regio. De 
provincie heeft drie economische pijlers: de Mainport (het 
havenindustrieel complex), de Greenports (tuinbouw) en 
de Kennisas. De belangrijke locaties binnen de Kennisas zijn 
het Leiden Bio Science Park en de Technologische Innovatie 
Campus (TIC) in Delft. Om economische groei te bewerk-
stelligen en de concurrentiepositie te verstevigen, is door-
ontwikkeling van de Kennisas noodzakelijk. Om de hiervoor 
noodzakelijke verstedelijking langs en bij de belangrijke 
verkeersaders en knooppunten verder vorm te kunnen 
geven en tot infrastructurele optimalisatie te komen, trekt 
Delft samen op met de provincie en de metropoolregio. 
Bij deze samenwerking gaat het vooral om het bundelen 

van kennis en kracht en het afstemmen van projecten op 
het terrein van bijvoorbeeld woningbouw en infrastructuur. 
Ook wordt er samen met de partners gekeken hoe de 
projecten financieel en juridisch mogelijk te maken. 

Daarnaast leggen we als compacte stad ook het accent 
op vitaal stedelijk wonen. We willen woonmilieus bieden 
die passen bij onze unieke kwaliteiten: de historische 
binnenstad, de stedelijke woonmilieus die aan het centrum 
grenzen en straks in de Spoorzone/Nieuw Delft centrum-
stedelijke woonmilieus. Deze woonmilieus zijn een unique 
selling point voor Delft in de regio. 

Niet iedereen kan iets van zijn gading vinden in Delft. Er 
zijn ook mensen die op zoek zijn naar de meer rustige  
en ruim opgezette woonmilieus met grondgebonden  
woningen: deze zijn beperkt in Delft te vinden, terwijl  
de rand gemeenten dit woonmilieu in ruime mate bieden.  
Gemeenten in de regio bieden woonmilieus, voorzienin-
gen en ontspanningsmogelijkheden die Delft zelf niet kan 
bieden. Andere mensen zoeken juist het grootstedelijke 
aanbod van Rotterdam en Den Haag.

ONZE AMBITIE: 
de stip op de horizon 2030
Onze ambitie is dat de internationale positionering van 
Delft als solidaire kennisstad met bijpassende woonmilieus 
bedrijven en mensen extra aantrekt naar de metropool-
regio en naar Delft. Partners in de regio werken actief 
samen om de concurrentiepositie te versterken. Iedere  
gemeente in de metropoolregio en Haaglanden draagt 
vanuit het eigen unieke profiel bij aan de hele woningvraag 
voor de regio. De inzet: een regiobreed en zeer gevarieerd 
palet van woningtypes en woonmilieus. Delft zal zich ook 
op langere termijn kunnen onderscheiden met vitale stede-
lijke woonmilieus. 
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PRIORITEITEN 2017-2020: 
agenda voor de korte termijn
• We werken de samenwerking uit rond de investerings-

agenda en de regionale strategie.
• In de regionale woonvisie Haaglanden komen de eigen, 

unieke woonmilieus van de gemeenten tot uiting en 
maken we afspraken over de gezamenlijke profilering.

1.2 | EEN REGIONALE AANPAK

De integratie tussen de arbeidsmarkt en de woningmarkt is 
een uitdaging, lokaal én regionaal. Delft ziet kans om meer 
balans aan te brengen in de woningvoorraad vanuit vraag 
en aanbod. Delft heeft de grootste en meest betaalbare 
sociale huurvoorraad van de regio Haaglanden. Zo heeft 
bijna driekwart van de reguliere sociale huurwoningen in 

Delft een huur tot de aftoppingsgrens5, in Haaglanden en 
Nederland is dit respectievelijk 57% en 66% (zie tabel 4). 
De voorraad in Delft is ruimer dan het aantal mensen die 
hiervoor, gezien hun inkomen, in aanmerking komen.

Sinds 2006 is het aandeel huishoudens in de woningmarkt-
regio Haaglanden dat primair aangewezen is op de sociale 
huursector in de regio 31 a 32% van alle huishoudens, 
vergelijkbaar met het aandeel in Delft van deze huishou-
dens. Een van de middelen om tot meer balans te komen 
is een gedoseerde krimp van de Delftse reguliere sociale 
voorraad tot ongeveer een derde van de totale voorraad 
(exclusief studenten) in 2030 en toename in gemeenten 
waar dit percentage nu lager is dan de behoefte. Krimp 

5 De ‘aftoppingsgrens’ is een begrip uit de huurtoeslag. Als een huurprijs 
hoger is dan deze grens wordt de huurtoeslag ‘afgetopt’ ofwel verlaagd. 
De lage aftoppingsgrens in 2016 is € 586,68 en de hoge is € 628,76.

Prijsklasse Delft Haaglanden Nederland
Huur, tot aftopping 16.700 122.200 1.825.200

Huur, tot vrijesectorgrens 3.700 52.200 600.600
Huur, boven vrijesectorgrens 2.200 38.500 332.100
Huursector 22.600 213.000 2.757.900

DELFT

H
AAGLANDEN

N
ED

ERLAND

Huur, tot aftopping Huur, tot vrijesectorgrens Huur, boven vrijesectorgrens
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van de Delfste sociale voorraad zal ook gepaard gaan met 
nieuwbouw in dit segment: de sociale voorraad moet zich 
kwalitatief blijven vernieuwen om aan de vraag van de doel-
groep te blijven voldoen. Specifieke doelgroepen waarvoor 
in nieuwbouw wordt toegevoegd zijn met name gezinnen 
en senioren. We streven verder naar een betere beschik-
baarheid en een behoorlijke uitbreiding van het segment 
sociale studentenhuurwoningen, vooral op de Campus. We 
geloven bij de sociale voorraad in een regionale aanpak. 

We streven ernaar het percentage sociale huur op regio 
Haaglanden niveau gelijk te stellen. Een aandeel van een 
derde sociale huurwoningen in de regio is voldoende om 
de primaire sociale doelgroep te bedienen. Op deze manier 
kan de unieke propositie die Delft in de metropoolregio en 
(inter)nationaal heeft verder tot bloei komen. En er zal ook 
voldoende balans zijn om mensen met een smalle beurs op 

de Delftse en regionale woningmarkt te kunnen bedie-
nen als het gaat om woningen, voorzieningen en leefbare 
buurten en wijken. De woningvoorraad in Delft heeft een 
belangrijke regionale roltrapfunctie: verschillende buurten 
zijn bij uitstek ingericht voor mensen die een eerste stap 
willen zetten op de woningmarkt. Te denken valt vooral 
aan de levendige buurten met betaalbare woningen in de 
nabijheid van het centrum.

Onderdeel van de regionale aanpak van de sociale voorraad 
is het toevoegen van sociale woningen. Daar waar het 
aansluit bij de vraag streven we naar toevoeging van sociale 
woningbouw in de regio. Mensen kunnen zo in hun eigen 
omgeving blijven wonen. Er ontstaat een betere spreiding 
van huishoudens met een kleine beurs, waardoor de veer-
kracht van buurten verstevigt.
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Verder willen we met de corporaties en andere gemeenten 
werken aan het verminderen van de druk op de wachtlijs-
ten voor woonruimte. We zien kansen in het optimalise-
ren van het regionaal woonruimteverdelingssysteem met 
aandacht voor de specifieke doelgroepen van Delft. 
Ook maken we regionale afspraken over de vraagstukken 
rond de extramuralisering6 in de zorg, langer gezond thuis 
wonen en de omgang met verwarde personen. Binnen  
deze woningmarktregio kijken we gericht naar onze buur-
gemeenten als het gaat om het vinden van een passend 
woningaanbod voor de mensen die juist meer rust, groen 
en grote grondgebonden woningen zoeken.

ONZE AMBITIE: 
de stip op de horizon 2030
We gaan voor een regionale aanpak die de solidaire  
kennisstad versterkt. Er is voldoende woonruimte in  
iedere gemeente in Haaglanden voor mensen met een 
smalle beurs.
 
PRIORITEITEN 2017-2020: 
agenda voor de korte termijn
• We werken aan een investeringstafel rond de ver-

sterking van de solidaire kennisstad en de kennisas 
Rotterdam-Den Haag. Dit doen we samen met het 
ministerie van Binnenlandse Zaken, de provincie,  
Rotterdam, Den Haag en andere partners. 

• In de Regionale Woonvisie vragen we aandacht voor de 
bouw en het behoud van sociale woningen in de buur-
gemeenten en maken hier regionale afspraken over. In 
diverse woonvisies in omliggende gemeenten (West-
land, Pijnacker-Nootdorp, Midden-Delfland, Rijswijk) is 
de uitbreiding van het sociale segment opgenomen.

6 Extramuralisering is het streven om buiten de muren van een intramurale 
instelling (waar iemand opgenomen wordt) gelijkwaardige zorg te bieden, 
bijvoorbeeld in de eigen woning (thuiszorg). Steeds vaker willen ouderen, 
die behoefte hebben aan (intensieve) verzorging of verpleging zelfstandig 
blijven wonen. De zorgsector speelt hierop in door een passend aanbod 
te creëren.

• We stellen een regionaal beleids-
plan ‘Maatschappelijke opvang en 
Beschermd wonen’ op waarin 
vraagstukken aan de orde komen 
over preventie, instroom-door-
stroom, uitstroom en inclusie 
(mee kunnen doen in de maat-
schappij). 

• We stemmen de eigen splitsings-
voorstellen van DAEB/niet-DAEB7 
woningen van de regionaal werken-
de corporaties af op een optimale 
inzet voor de ongedeelde regio. We 
vervullen een trekkende rol om dit 
ook voor alle Haaglandse corpora-
ties te stimuleren of ten minste de 
effecten inzichtelijk te maken op  
het regionale niveau.

7 DAEB betekent ‘diensten van algemeen 
economisch belang’; sociale huurwoningen, 
bepaald maatschappelijk vastgoed en specifieke 
diensten voor de leefbaarheid. Niet-DAEB; 
(het ontwikkelen van) huurwoningen in de 
vrije sector, koopwoningen en commercieel 
vastgoed.
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2 DELFT: INTER-
NATIONALE 
KENNISSTAD 
Delft is een kennisstad van internationale allure. De unieke mix van (inter)natio-

nale studenten, promovendi, werknemers van kennisbedrijven, bezoekers, met 

andere groepen in de stad, maakt de stad tot wat hij is.





Delft heeft zich ontwikkeld tot ‘broedplaats’ voor de 
technologische kenniseconomie in de Metropoolregio. 
De stad doet mee in de concurrentie met andere kennis-
steden in Nederland, maar ook met universiteitssteden als 
Cambridge en Oxford. De aanwezigheid van kenniswerkers, 
afgestudeerden en studenten – internationaal en nationaal 
– heeft spin-off. Ze trekken bedrijven aan en vaak starten 
ze ook zelf bedrijven op. Zo leveren ze een onontbeerlijke 
bijdrage aan de economische draagkracht van de stad, en 
daarmee ook aan een solidaire stad.
 
Delft is een belangrijke vestigingsplaats voor kennis-
intensieve bedrijven met ook werknemers die in Delft 
willen wonen. De TU Delft is regionaal, nationaal en  
internationaal een belangrijke speler en voor Delft één  
van de grootste werkgevers. Gevestigde namen als 
Deltares, VSL, DSM, Fox-IT, OGD en opkomende spelers 
vanuit net werken als YES!Delft – een van de beste hightech 
incubators van Europa – bieden werkgelegenheid. De 
toename van kennisintensieve werkgelegenheid zorgt weer 
voor extra werkgelegenheid voor laagopgeleiden door 
onder andere bestedingseffecten. Denk hierbij bijvoorbeeld 
aan banen in de dienstverlenende sector, zoals de horeca.

De crisis sinds 2008 is ook merkbaar in de werkgelegen-
heidscijfers. Van 2009 tot 2014 was er sprake van krimp van 
de werkgelegenheid in Delft. Vanaf 2015 groeit de werk-
gelegenheid in Delft weer, met 2,3% ten opzichte van 2014. 
We gaan uit van een voorzichtige groei van de werkgele-
genheid van 1 tot 2% per jaar, gebaseerd op het masterplan 
TIC Delft (gemeente Delft, 2011), met als doel: optimale 
condities scheppen om de Delftse economie de komende 
20 jaar te laten groeien. Gezien de koers die wordt ingezet 
met het rapport ‘Delft, Parel in de Randstad’ en de focus 
op Delft solidaire kennisstad, mag verwacht worden dat 
de groei met name zal plaatsvinden in de kenniseconomie. 
Ongeveer 41,2% van de werkgelegenheid is gerelateerd aan 
de kenniseconomie. Tabel 5 geeft weer hoe de groei van 
kenniswerkers wordt geprognotiseerd.

Delft is een echte studentenstad, vergelijkbaar met steden 
als Leiden en Groningen. De (inter)nationale aantrekkings-
kracht van de TU is groot. Steeds meer (inter)nationale 
promovendi en studenten trekken naar Delft. 
In het collegejaar 2015/16 groeide de instroom van 
studenten met 33% procent ten opzichte van het jaar  
ervoor. Het aantal studenten aan de TU zal de komende 

PROGNOSE WERKGELEGENHEID EN AANDEEL KENNISWERKERS 2023
Aantal kenniswerkers in 2015 19.932
Totaal aantal werkzame personen 2015 50.863
Prognose2023 werkgelegenheid
1% groei
2% groei

55.077
59.594

Prognose aantal kenniswerkers 2023 incl. groei
Aandeel 41,2% kenniswerkers bij 1% groei
Aandeel 41,2% kenniswerkers bij 2% groei

22.637
24.552

Tabel 5: Prognose werkgelegenheid en aandeel kenniswerkers 2023. 
Bron: notitie “Innovativiteitssegmenten in Delft” Bureau Louter, dd. 20 juni 2016
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tien jaar naar verwachting groeien naar meer dan 25.000 
(bron: beleid TU Delft). Verwacht mag worden dat de  
populariteit van Delft als kennisstad ook nog voor enige 
groei van het aantal HBO- studenten zal zorgen. Momen-
teel studeren zo’n 3.500 HBO-studenten in Delft bij de 
Haagse Hogeschool en InHolland. Gemiddeld genomen is 
de helft van de Delftse studenten ‘uitwonend’ binnen de 
Delftse gemeentegrenzen.

Studenten kiezen heel bewust voor Delft: niet alleen van-
wege het onderwijsaanbod en de uitstekende onderwijs-
faciliteiten, maar vooral ook voor het historische centrum, 
de kleinschaligheid en het bruisende studentenleven. 
Studenten – zowel de Nederlandse als de internationale – 
zoeken woonruimte in Delft zelf. 

Uit het rapport ‘Bind de Kenniswerker’ (2014) blijkt dat 
studenten die na hun afstuderen in Delft zouden willen blij-
ven geen geschikte woning kunnen vinden. Het campuscon-
tract8 loopt af en er is vaak geen passende huurwoning be-

8 Een campuscontract is een contract die studenten met de verhuurder 
(woningcorporatie Duwo) aangaan en bepaalt dat de student of PhD’er 
in de kamer kan blijven zolang hij/zij ingeschreven is aan een onderwijsin-
stelling voor mbo, hbo of wo. Zes maanden na beëindiging van de studie 
verloopt het contract en moet de student verhuizen.

schikbaar. Ook kopen is meestal geen optie. Arbeids relaties 
veranderen (steeds minder vaste contracten) en flexibiliteit 
is een groot goed voor deze doelgroep. Dit maakt dat veel 
studenten na het afstuderen uit Delft vertrekken. Ze gaan 
naar Amsterdam, Rotterdam, Den Haag of elders.

De opgave 
Op dit moment woont naar schatting de helft van de 
kenniswerkers die in de stad een baan hebben niet in Delft.9 
Delft wil een woningmarkt stimuleren die het voor deze 
mensen, maar ook voor de nieuwe kenniswerkers, mogelijk 
maakt om in Delft te komen wonen. Dit betekent een 
aanpassing van het woningaanbod. Er zijn meer middeldure 
huurwoningen nodig, meer koop, meer verscheidenheid in 
woonconcepten en woonmilieus, en passende stedelijke 
voorzieningen die beter aansluiten bij de vraag van deze 
doelgroep. 

9 Smart Agent-rapport, 2012.

TU
Van 20.000 studenten, 
waarvan 14% internationaal
Naar 25.000 studenten, 
waarvan 20% internationaal

HBO HBO 
Van 3.500 studenten, 
naar zo’n 4000 studenten 

Ongeveer de helft van de studenten is 
uitwonend
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Zoetermeer

Pijnacker-Nootdorp

Lansingerland

Rotterdam
Schiedam

Vlaardingen

Middendelfland

Westland

Den Haag

IN DELFT WERKZAME PERSONEN
NAAR WOONPLAATS PER 1-1-2015

Rijswijk

Leidschendam-Voorburg

1,6%

2,8%

42%

5,6%

1,4%

1,4%
1,0%

3,2%

3,7%

11,3%

2,5%

5,4%

Figuur 4: In delft werkzame personen naar woonplaats per 1-1-2015.
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Waar in andere steden studenten ook 
veel aangewezen zijn op de particu-
liere woningmarkt, behoort in Delft 
de meeste studentenhuisvesting tot 
de sociale sector. Woningcorporatie 
DUWO is de grootste studentenhuis-
vester, maar ook kleinere organisaties 
zoals SHS (stichting huisvesting  
studenten) hebben afgelopen jaren 
studentenwoningen gerealiseerd. 
Om in de verder groeiende vraag te 
voorzien zijn meer studentenwonin-
gen nodig.

De groei van Delft als internationale 
kennisstad vraagt meer dan een pas-
send woningaanbod. Delft zet ook in 
op een betere woonaantrekkelijkheid 
voor kenniswerkers. De campus moet 
zich ontwikkelen als een integraal 
onderdeel van de stad, met stedelijke 
functies en een verblijfsklimaat dat 
past bij de wensen van de kennis-
werkers. 

De samenwerking met de TU is van 
groot belang om de ontwikkeling tot 
kennisstad verder te verzilveren. 
We zien samen het belang om de 
aanwezigheid van de TU en de 
kennis economie duidelijk voelbaar 
en herkenbaar maken: van technisch 
duurzame hoogstandjes in woningen 
en straten tot slimme oplossingen 
voor klimaataanpassingen op wijk-
niveau.

DE DELFTSE KEUZE: 
dit willen we bereiken
Mensen die hier komen studeren of werken moeten in Delft kun-
nen wonen. De wooncarrière – vestigen, blijven en doorstromen 
– is goed georganiseerd.

Medewerkers van Delftse bedrijven en (internationale) promo-
vendi moeten aantrekkelijke woonruimte kunnen vinden in de 
stad. Dit vraagt om veel meer woningen in het middeldure en dure 
huur- en koopsegment, en om diversificatie van woonmilieus.

Ook (internationale) studenten die kiezen voor Delft vinden pas-
sende woonruimte in Delft. Studenten kunnen wonen op de cam-
pus en kleinschalig en verspreid in de omliggende stadswijken. 

We zorgen voor een aantrekkelijke – echt Delftse – leefomge-
ving, waar studeren en werken onlosmakelijk zijn verbonden met 
wonen en de daarbij behorende voorzieningen. Binnen de regio 
onderscheidt Delft zich door haar vitale stedelijke woonmilieus, 
met een aantrekkelijke historische binnenstad en een ruim aanbod 
aan commerciële en niet-commerciële voorzieningen. Versterking 
van dit profiel is het uitgangspunt voor de groei.

DE 
DELFTSE
KEUZE
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2.1 |  DE WOON CARRIÈRE  
GEORGANISEERD 

Delft heeft medewerkers van Delftse bedrijven en (inter-
nationale) promovendi veel te bieden. Ze zijn gecharmeerd 
van wonen in de binnenstad, de buurten erom heen of 
voelen zich thuis in een omgeving als de TU-wijk. Ze zoe-
ken woningen met ruimte om thuis te kunnen werken, een 
levendige atmosfeer en veel voorzieningen in de omgeving 
(park, horeca, sport).10 

Hetzelfde geldt voor de pas afgestudeerden. Als student 
houden ze van het historische stedelijke karakter van Delft, 
maar na het afstuderen vinden ze het lastig een goede 
woning te vinden. De sociale huurwoningen, voor zover ze 
er aanspraak op kunnen maken, vinden ze vaak te klein en 
van te lage kwaliteit.11 En het particuliere aanbod is relatief 
duur in verhouding tot de kwaliteit en hetgeen ze voor de 
zelfde prijs of lager kunnen krijgen in bijvoorbeeld Rotter-
dam of Den Haag. Starters hebben meestal nog geen vast 
contract. Kopen is daardoor vaak niet mogelijk.

De komende jaren zorgen we ervoor dat het aanbod  
beter aansluit bij de vraag van deze doelgroepen. Er ligt 
een grote kans voor de stad om meer middeldure huur- en 
(ook duurdere) koopwoningen te realiseren en zo nieuwe 
stedelijke milieus toe te voegen. Dit gaat ook leiden tot een 
grotere variatie van de woonmilieus in de stadswijken. 

Delft kent met de Spoorzone/Nieuw Delft (en mogelijk 
op termijn Schieoevers, Vulcanus en Delft-Zuid) top-
locaties waar deze woningen kunnen worden gerealiseerd. 
Samen met onze partners – corporaties en marktpartij-
en – gaan we deze kansen oppakken. Daarnaast is er een 
grote variëteit aan binnenstedelijke transformatiekansen 
voor leegstaand vastgoed en kantorengebieden. Tijdelijke 

10 Rapport Kenniswerkers in Delft, Smart Agent, Amersfoort 5 maart 2012.
11 Rapport Bind de Kenniswerker, Gemeente Delft, Delft februari 2014.

woonconcepten, zelfbouw en kluswoningen bieden nieuwe 
antwoorden die het stedelijke innovatieve kennisprofiel van 
Delft versterken. Transformatie kan bijdragen aan leefbaar-
heid, ruimtelijke en volkshuisvestelijke opgaven en stedelijke 
knelpunten oplossen. Natuurlijk moet er geen sprake zijn 
van aantasting van de leefbaarheid. Dit laatste kan het geval 
zijn als op te korte afstand van elkaar en/of van reguliere 
woningen, een clustering van bijvoorbeeld grote aantallen 
studentenwooneenheden ontstaat.

Informatievoorziening
Mensen die in Delft komen studeren of werken, moeten 
hier kunnen wonen: dat is het uitgangspunt. Voor  
Nederlandse studenten is dit behoorlijk goed geregeld. 
Via Studentenwoningweb van DUWO en ook via kleinere 
organisaties zoals SHS of de particuliere markt vinden ze 
woonruimte in de stad. De ervaring van de TU leert dat  
dit voor internationale studenten en promovendi lastiger  
is. Heldere informatie op logische plekken, zoals de web-
sites van de gemeente en de TU, is wenselijk. 

Ook afstudeerders en Delftse kenniswerkers zijn vaak nog 
onbekend met de mogelijkheden om in de verschillen-
de wijken in Delft te wonen, zo blijkt uit het onderzoek 
‘Bind de Kenniswerker’. Zij zoeken vooral in het centrum, 
waar het aanbod schaars is. Woningaanbieders, makelaars, 
werkgevers en de gemeente kunnen helpen beter de weg 
te vinden naar ander geschikt aanbod. 

Met name voor (bijna of net) afgestudeerde studenten is 
dit een belangrijk punt. Het merendeel van de studenten 
beschikt over een campuscontract, dat zes maanden na het 
afstuderen verloopt. Na het afstuderen vertrekken veel net 
afgestudeerden uit Delft (zie tabel 6), terwijl we hen juist 
voor de stad willen behouden. Het is belangrijk om studen-
ten ruim voor de fase van afstuderen begint al te wijzen op 
de mogelijkheden om in Delft te blijven wonen. Dat moet 
tijdig, want in de fase van afstuderen wordt een student in 
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WIE: 
ROBEN GORT (22), 
STUDENT BOUWKUNDE EN 
VOORZITTER SHS DELFT
WAT: 
ONTWIKKELING 
ZUSTERFLAT TOT 
STUDENTENHUISVESTING
WAAR: 
SINT JORISTERREIN

INT
ERV
IEW

In 2011 richtten studenten SHS Delft op, voluit: Stichting Herontwikkeling tot Studentenhuisvesting Delft. Het 
draaide om twee maatschappelijke problemen: studentenwoningnood en leegstand van kantoorgebouwen. Die 
twee moeten toch tegen elkaar weggestreept kunnen worden, zo was de gedachte. Het heeft lang geduurd 
voordat we een geschikt pand vonden. Uiteindelijk was het de gemeente die ons het zetje in de juiste richting 
gaf. Op het Sint Joristerrein van GGZ Delfland stond al 10 jaar een oude zusterflat leeg. Geen koper wilde z’n 
handen er aan branden: er zat asbest in, er waren lekkages en al het koper was eruit gestolen.
 
Wij sprongen er naïef in, grepen onze kans en in 2015 is de flat opgeleverd. De bouwkosten werden gedrukt, 
doordat studenten meewerkten op de bouw. Bijkomend voordeel was dat de bewoners elkaar al kenden 
voordat ze hier kwamen wonen. Tot 2025 is hier woonruimte met gedeelde voorzieningen voor 150 studen-
ten. Nederlandse en internationale studenten ontmoeten elkaar in de gezamenlijke multifunctionele ruimte. 
Inmiddels is ook ons tweede project opgeleverd.
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beslag genomen door de studie en het vinden van een baan 
erna. 
Bij het wijzen op de mogelijkheden in Delft ligt de focus 
op een middeldure huurwoning of in sommige gevallen een 
starterskoopwoning. De starterslening wordt al geruime 
tijd ingezet in Delft en is een goed instrument om starters 
op de woningmarkt te ondersteunen. 

ONZE AMBITIE: 
de stip op de horizon 2030
Er zijn nieuwe, interessante stedelijke woonmilieus ontstaan, 
waar ook medewerkers van kennisintensieve bedrijven, 
(internationale) promovendi en afgestudeerden een aantrek-
kelijk woningaanbod kunnen vinden. Verschillende voor-
malige kantoor- of bedrijvenlocaties zijn getransformeerd tot 
aantrekkelijke woon-werk-leefomgevingen, op fietsafstand 
van de werkplek en dicht bij binnenstad, openbaar vervoer 
en uitvalswegen. Er is volop ruimte voor experimenten en 
innovatieve toepassingen met duurzame energie en nieuwe 
woonvormen. Interessante locaties voor woningbouw zijn: 
Nieuwe Haven, Schoemaker Plantage en op langere termijn 
wellicht ook De Staal en Schieoevers.

AANDEEL STUDENTEN DAT NA STUDIE IN 
DE STUDIESTAD BLIJFT WONEN

Stad WO
Amsterdam 48%
Rotterdam 47%

Utrecht 37%

Groningen 29%

Leiden 24%

Delft 23%

Maastricht 21%

Tilburg 17%

Tabel 6: Aandeel studenten dat na de studie in de studiestad 
blijft wonen. Bron: Nicis 2011 & WO monitor 2013. 

Het aandeel aan middeldure huur in de reguliere voorraad 
(exclusief studentenhuisvesting) groeit van 9 tot 13%. Het 
aandeel koopwoningen van 46% in 2016 naar 53% in 203012.

De informatie over alle woonmogelijkheden voor nieuwe 
medewerkers van bedrijven en studenten is goed beschik-
baar en toegankelijk voor deze doelgroepen. We willen 
bereiken dat het aantal studenten dat drie jaar na afstude-
ren nog in Delft woont in 2030 is toegenomen met  
10 procent ten opzicht van 2016. Het aantal mensen dat in 
de Delftse kenniseconomie werkt en ook in Delft woont is 
dan eveneens gegroeid met 10 procent. 

PRIORITEITEN 2017-2020: 
agenda voor de korte termijn
• We maken een bidbook13 voor de toplocaties en gaan 

deze locaties extra aandacht geven. we zoeken actief 
ontwikkelaars om de locaties tot ontwikkeling te laten 
komen. 

• We trekken samen op rond de binnenstedelijke  
herontwikkellocaties voor leegstaand vastgoed en  
kantorengebieden, waar kansen liggen in tijdelijkheid  
en experiment met nieuwe woonconcepten.

• We ontwikkelen met aanbieders van woonruimte, 
makelaars en belangenorganisaties een gezamenlijke 
actieve informatievoorziening en ondersteunende 
campagne. Dit om de mogelijkheden te laten zien rond 
het wonen in Delft, voor mensen die in Delft afstude-
ren, komen werken of vanuit het buitenland (tijdelijk) in 
Delft komen wonen.

• Samen met woningcorporaties en andere aanbieders 
vergemakkelijken we de overgang van studentenwoning 
naar reguliere sociale voorraad en middeldure huur-

12 Delft zet in op een meer evenwichtige voorraad en wil daarom koopwo-
ningen toevoegen. Het marktruimtemodel laat zien dat er ruimte is om 
middeldure en dure koopwoningen toe te voegen. De percentages die hier 
genoemd zijn, zijn gebaseerd op de cijfers in tabel 2 op pagina 8.

13 Het bidbook is een schriftelijk overzicht van wat de gemeente Delft aan 
woningbouwlocaties te bieden heeft
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woningen, bijvoorbeeld door tijdelijke huurcontracten 
voor afgestudeerden of zogeheten friends-contracten. 
Dit doen we door de woonduur vanuit het campuscon-
tract te laten gelden voor woonduur bij de corporaties. 

• De komende 2 jaar stellen we de starterslening in 
ieder geval nog beschikbaar als concrete maatregel om 
starters op de woningmarkt te ondersteunen. Na 2 jaar 
zal afhankelijk van de marktsituatie bezien worden of 
deze regeling nog langer kan worden voortgezet en/of 
verruimd.

2.2 |  GROTER AANBOD 
STUDENTEN WONINGEN OP 
EN ROND DE CAMPUS

Studenten die in Delft studeren kiezen daar bewust voor, 
vanwege het uitstekende onderwijs, maar zeker ook 
vanwege het karakter en de sfeer van de stad. Veel van hen 
willen dan ook in Delft zelf wonen tijdens hun studie. Dat 
geldt voor de Nederlandse studenten, maar helemaal voor 
de groeiende groep internationale studenten.

Het aantal internationale diplomastudenten aan de TU 
groeit bijna twee keer zo hard als het totale aantal studen-
ten. De verwachting is dat in het collegejaar 2020/’21 zo’n 
20% van de studenten afkomstig is uit het buitenland. Naast 
deze groep die een volledige studie in Delft volgt zijn er 
ook veel internationale studenten die een kort programma 
volgen, de zogenaamde exchange of short stay-studenten. 
Ook deze groep groeit. 

Het in de vorige woonvisie (2008) ingezette bouw programma 
ging uit van 5000 wooneenheden voor studenten. Echter, 
de recente groeicijfers van zowel de TU als de HBO- 
instellingen laten zien dat de vraag intussen al weer hoger 
ligt. Tot 2021 kunnen we een extra vraag naar zo’n 1150 
studentenkamers verwachten.14 Een berekening van tot nu 

14 Apollo 2015, ABF Research, in opdracht van TU Delft.

toe gerealiseerde studentenwoningen, 
de te verwachten onttrekkingen en 
de extra vraag leidt ertoe dat er in 
de periode van deze woonvisie ruim 
2000 studentenwoningen moeten 
worden gerealiseerd.
 
Nieuwe studentenwoningen komen 
vooral op de TU-campus, die zich 
steeds verder ontwikkelt tot een vol-
waardige (living) campus voor zowel 
onderwijs, wetenschap en bedrijvig-
heid als wonen, verblijf en recreatie. 
Maar ook de transformatie van 
kantoor- en zorgvastgoed leent zich 
goed voor de realisatie van studenten-
woningen, zoals de samenwerking 
tussen SHS en GGZ Delfland op  
Aan ’t Verlaat laat zien. 
Dergelijke transformatie is kans-
rijk rondom de TU, maar ook in de 
stadswijken, zoals rond De Hoven. 
Eenzijdige gebieden met grote clusters 
studentenwoningen buiten de campus 
zijn, vanuit het oogpunt van leefbaar-
heid, niet gewenst. 
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Ondanks de toegevoegde nieuwe studentenwoningen 
is met de groei van het aantal studenten ook het aantal 
verkamerde woningen toegenomen. Tussen 2012 en 2015 
bedroeg de toename 29%. In totaal zijn ongeveer 1200 
woningen verkamerd (omgezet naar kamerverhuur). Dat  
is ongeveer 2,5% van alle woningen. 

De verkamering concentreert zich in enkele wijken, en 
binnen die wijken nog in een beperkt aantal straten. Bij 
verkamerde woningen in Delft gaat het vrijwel volledig  
om studentenwoningen.

Verkamering leidt op enkele plekken tot overlast. De  
belangrijkste problemen hebben te maken met hinder 
(fietsen, lawaai), gevoel van ‘achteruitgang van de straat’ 
en onttrekking van grotere woningen aan de (particuliere) 
woningvoorraad. Verkamering speelt vooral in Voorhof (met 
ruime koopflats die in de crisistijd minder verkoopbaar 
waren), Hof van Delft en de binnenstad. 
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Figuur 5: Ontwikkeling aantal verkamerde woningen, 2012-2015

De blijvend grote vraag naar studentenwoonruimte ligt  
aan verkamering ten grondslag. Grootschalige studenten-
complexen op de campus, gecombineerd met verspreide en 
kleinschalige nieuwe locaties elders in de stad, moeten tot 
2023 de druk op verkamering verminderen. Hiernaast kun-
nen gerichte maatregelen, specifiek gericht op die straten 
waar zich problemen voordoen, de overlast inperken. Het 
gaat dan bijvoorbeeld om het invoeren van een vergun-
ningplicht in buurten waar al een groot aantal verkamerde 
woningen is. 

ONZE AMBITIE: 
de stip op de horizon 2030
De ambitie: de TU-campus is een campus van internationale 
allure, waar studeren, onderzoek en nieuwe bedrijvigheid 
samen gaan met wonen en verblijven. Het is een plek met 
aantrekkingskracht voor Delft en de metropoolregio. 

Er zijn voldoende betaalbare studentenwoningen  
ontwikkeld om te voldoen aan de groeiende vraag.  
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Grote nieuwe studentencomplexen zijn geclusterd op de 
campus. Daarnaast zijn elders in de stad ook studenten-
woningen gerealiseerd – kleinschalig en verspreid, en bij 
voorkeur gemengd met andere doelgroepen. De uitzon-
dering is de binnenstad waar geen toename gewenst is. 
Grootschalige complexen buiten de campus komen alleen 
voor als deze de ruimtelijke kwaliteit verbeteren én ze de 
leefbaarheid van de omgeving niet aantasten. De woningen 
zijn flexibel inzetbaar, en mogelijk in de toekomst ook in te 
zetten of aan te passen voor andere doelgroepen. 

PRIORITEITEN 2017-2020: 
agenda voor de korte termijn
• We verminderen de druk op de markt door het reali-

seren van ruim 2000 studentenwoningen in de periode 
van deze woonvisie. Een deel van deze studenten-
woningen worden momenteel ontwikkeld of staan in de 
planning. Deze komen vooral op en rond de TU-campus 
en in de stadswijken direct eromheen, mits dit niet leidt 
tot aantasting van de leefbaarheid van de omgeving.

• Delft krijgt innovatieve woonvormen. De verscheiden-
heid van woonvormen wordt onder meer groter 
door transformatie van leegstaande kantoren en het 
bijeenbrengen van nieuwe doelgroepen (statushouders, 
zorgbehoevenden) met studenten.

• We onderzoeken de mogelijkheid om overlast gericht 
tegen te gaan door een omzettingsvergunning in te 
voeren, en op de plekken waar verkamering oneven-
redig groot is een “nee, tenzij-beleid” te voeren met het 
verstrekken van deze vergunning.

• We bevorderen economisch aantrekkelijke alterna-
tieven voor verkamering in de binnenstad, zoals het 
stimuleren van eigenaren en ontwikkelaars om te inves-
teren in middeldure huur- en dure huurappartementen, 
bijvoorbeeld voor expats. We brengen relevante partij-
en bij elkaar, stimuleren kennisuitwisseling en denken 
constructief en oplossingsgericht mee.
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2.3 |  WERKEN AAN EEN AAN-
TREKKELIJKE DELFTSE  
LEEFOMGEVING

 
Beleven en ontmoeten is cruciaal voor een aantrekkelijke 
Delftse leefomgeving. Je ontmoet elkaar ‘binnen’, bijvoor-
beeld in culturele voorzieningen, op je werk of de TU of 
Hogeschool. Je ontmoet elkaar ook ‘buiten’, op uitnodigen-
de plekken, waar meerdere functies zoals, horeca, cultuur, 
voorzieningen, werken en wonen op een spannende manier 
samenkomen. Deze ‘stedelijke huiskamers’ zijn plekken in 
de binnenstad, Spoorzone/Nieuw Delft en op de campus, 
maar ook centrale plekken in de woonwijken. 

De gemeente werkt aan het stimuleren van goede ‘plinten’ 
(het programma en de fysieke kwaliteit van de begane 
grond en de relatie met de openbare ruimte), met een 
interessant winkel-, horeca- en cultuuraanbod. De gemeen-
te speelt verder een rol door gedeeld eigenaarschap als het 
gaat om de invulling, het programmeren en het beheer van 
de openbare ruimte

Het spoorviaduct heeft het centrum van Delft decennialang 
afgesneden van de wijken aan de westkant. Met de komst 
van de tunnel kan de stad worden ‘geheeld’. Binnenstad, 
Spoorzone/Nieuw Delft en de TU-campus zijn prioriteits-
gebieden om aantrekkelijke leefomgeving te maken. De as 
van Spoorzone, station, binnenstad, TU-Noord en campus 
leent zich er goed voor om de leefomgeving passend te 
laten zijn bij de kennisstad. In het Integraal Ontwikkelplan 
voor de Spoorzone/Nieuw Delft is ‘City Lounge’ één van 
de leidende thema’s voor de gebiedsontwikkeling. Door 
kansen in dit gebied te benutten, kan ‘de stad van innovatie, 
historie, techniek’ beter zichtbaar worden gemaakt langs 
een veelgebruikte route en wordt de stad deel van de 
campus, en omgekeerd. 

In veel buurten in Delft zijn er actieve bewoners en 
partijen die mede verantwoordelijkheid nemen bij het 
versterken van de publieke ruimte (dat deel van een wijk 
of stad dat voor iedereen toegankelijk is). Het gebruiken 
van leegstaande plinten met goede tijdelijke functies, het 
verbeteren en onderhouden van buitenruimte: het zijn 
voorbeelden van hoe we in Delft breed samenwerken om 
de stad te versterken.

ONZE AMBITIE: 
de stip op de horizon 2030
Onze ambitie is dat de leefomgeving in de binnenstad, de 
Spoorzone, de campus en de wijken recht doet aan de rol 
van Delft als internationale kennisstad. Binnenstad, Spoor-
zone en de TU-campus zijn de visitekaartjes van de stad, 
waar de aanwezigheid van de TU voelbaar beleefd wordt.

PRIORITEITEN 2017-2020: 
agenda voor de korte termijn
• We werken aan de uitvoering van de binnenstadsvisie, 

het cultuurkader en een aanpak voor de leefomgeving 
in de Spoorzone en op de TU-campus.

• We betrekken hierbij onze partners, variërend van 
‘stadmakers’ zoals TopDelft, werkplaats Spoorzone 
Delft (WeSD), het Prinsenkwartier en anderen die zich 
in willen spannen voor een goede leefomgeving.

34



WIE: 
SJOERD DRENKELFORD (30)
WAT: 
KENNISWERKER, START-UP
WAAR: 
TORENHOVE, 
MARTINUS NIJHOFFLAAN

INT
ERV
IEW

DELFT HEEFT EEN GROTE ONS-KENT-ONS-FACTOR
 
Ik werk bij de Ocean Cleanup, een stichting die zoekt naar een technische oplossing voor drijvend plastic in oceanen: eerst als  
stagiair tijdens mijn studie Werktuigbouwkunde aan de TU, daarna in vaste dienst. De Ocean Cleanup is 5 jaar geleden opgericht 
door Boyan Slat. Begonnen als groepje enthousiaste vrijwilligers - inmiddels een stichting met zo’n 30 man op de loonlijst. We houden 
kantoor in Torenhove, een bedrijfsverzamelgebouw. Delft is een geweldige bron van kennis, een groot voordeel voor technische start-
ups, zoals ‘t onze. Het is makkelijk binnenwippen bij de beste bedrijven en instellingen als de TU, Deltares, TNO en grote ingenieurs-
bureaus – voor samenwerking en advies.
Delft is eigenlijk een groot dorp. De ons-kent-ons-factor is groot. Binnen korte tijd leer je veel mensen kennen, ook privé. Het wonen 
en werken in dezelfde stad is ideaal. Binnen 10 minuten fietsen ben ik op kantoor, thuis of op afspraak buiten de deur. Ook leuk: 
na werktijd met collega’s even de gezellige binnenstad in. En wil je van baan veranderen? In de regio is de werkdichtheid groot. En 
dan zit ik niet vast aan Delft. Is het tijd voor een volgende stap, dan sla ik mijn vleugels uit. Maar voorlopig is het heerlijk wonen en 
werken in Delft.

Woonvisie Delft 2016-2023 | 35



SOLIDAIRE 
STAD
Delft staat voor een solidaire stad: een stad van mensen die bij elkaar horen en 

elkaar steunen. Deze ambitie sluit aan bij de sociale visie van Delft. Die gaat uit 

van een stad waar mensen graag willen wonen, werken en studeren, een stad 

waar zorg en ontspanning altijd in de buurt is, een stad waar het veilig  

opgroeien is en mensen gezond ouder kunnen worden. En een stad waar  

allerlei voorzieningen zijn om prettig en zelfstandig te kunnen wonen en leven 

en waarin mensen voor elkaar  zorgen. 
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Passende woningen in een prettige buurt met voldoende 
voorzieningen – dat is kort gezegd het centrale thema 
voor de solidaire stad. Voor mensen met een krappe beurs 
heeft Delft een voorraad aan sociale, betaalbare woningen 
om aan deze vraag te voldoen. Binnen Haaglanden valt de 
Delftse gereguleerde voorraad op door verhoudingsgewijs 
veel kleine en oude woningen met lage huren. 

Dit geeft aanleiding tot een kwaliteitsslag en biedt 
tegelijker tijd kansen om de knelpunten die er wel zijn aan 
te pakken: de vraag naar grote woningen voor Delftse 
gezinnen of woningen voor senioren. Transformatie is ook 
gewenst om de veerkracht en kwaliteit van de wijken te 
versterken door meer verschillen aan te brengen in de 
woonmilieus. In het kader van kwaliteitsverbetering zijn 
er al circa 300 sociale huurwoningen toegevoegd in de 
Harnaschpolder en worden er eveneens sociale woningen 
gebouwd in het gebied Schoemaker Plantage.

De opgave
De omvang van de sociale huurwoningvoorraad is voldoen-
de voor de groepen die erop aangewezen zijn. Tegelijkertijd 
zijn er wachtlijsten, zeker voor bepaalde doelgroepen zoals 
grotere gezinnen. Hiervoor bouwen we gezinswoningen 
bij. Daarnaast zien we dat bijna een kwart van de sociale 
huurwoningen bewoond wordt door mensen met een 
hoger inkomen die goedkoop scheefwonen: ze bewonen 
een woning die, gelet op de landelijke norm, niet past bij 
het inkomen en dus te goedkoop is. We creëren middels 
middeldure huur- en koopwoningen meer woonaanbod 
voor mensen met een hoger inkomen, zodat de doorstro-
ming verbetert en er meer sociale huurwoningen beschik-
baar komen.

We sturen er op dat de sociale voorraad (exclusief studen-
tenwoningen) in 2030 uiteindelijk beweegt naar ongeveer 
een derde van de totale woningvoorraad.15 Daarmee geven 
we invulling aan een van de aanbevelingen uit het rapport 
‘Delft, Parel in de Randstad’. Met de huidige plannen van 
corporaties en de geraamde middeldure huur- en koop-
woningen daalt het percentage sociale woningvoorraad al 
naar ongeveer een derde in 2030. 

De woningvoorraad is in Delft bovendien onevenwichtig 
opgebouwd: er is te weinig aanbod in middeldure huur- en 
koopwoningen én er zijn relatief veel goedkope huur- en 
koopwoningen. Toevoegen van middeldure woningen zorgt 
voor doorstroming van huishoudens uit de sociale huur-
sector. Daarmee komen sociale huurwoningen weer vaker 
beschikbaar voor huishoudens met een smalle beurs. Het 
woonruimteverdeelsysteem is al efficiënt. Toch zien we nog 
mogelijkheden voor enkele optimalisaties bij het anders 
aanbieden, die eraan bijdragen dat mensen op de juiste plek 
terecht komen en wachtlijsten kunnen verminderen.

De wijzigingen in het zorg- en welzijnsstelsel bevorde-
ren het werken op het schaalniveau van de buurt. Steeds 
minder mensen wonen in verzorgingshuizen of instellingen. 
De samenleving doet een beroep op elkaar om de zorg 
voor de kwetsbaren in de buurt op te vangen. Denk aan 
zelfstandig wonende senioren met psycho-geriatrische en/
of somatische problematiek, inwoners met psychische/
psychiatrische problematiek en/of een (licht) verstandelijke 
beperking. Dit vraagt om veerkrachtige, sterke wijken.

Dit is een punt van zorg. Op plekken met een combinatie  
van veel goedkope gestapelde woningen én sociale  
problematiek – zoals armoede en meervoudig gebruik  

15 Studentenwoningen worden niet meegeteld omdat deze doelgroep een 
specifieke woonvraag en woningaanbod kent. Een stijging van studenten
woningen in de sociale huursector als gevolg van de groei in studenten-

 aantallen zou anders minder ruimte betekenen voor reguliere doelgroepen.
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Figuur 6: Woontevredenheid in buurtscores. Bron: Omnibusenquête. 
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DE DELFTSE KEUZE: 
dit willen we bereiken
We willen met transformatie en toevoeging van woningen komen tot evenwichtige wijken. We brengen  
meer evenwicht in vraag en aanbod door betere spreiding van sociale woningen, verdichting met 
hoogwaardige nieuwe woningen, toevoeging van middeldure woningen en verversing van de voorraad 
 ver ouderde woningen. Delft wil voor iedereen een passende woning.

We werken vanuit een gebiedsgerichte aanpak.

Delft heeft een passend aanbod in opvang en bescherming. Het doel: iedereen moet zo lang mogelijk zelf-
standig kunnen wonen. Samen met partners organiseren we een adequate keten rond preventie, wonen 
en ambulante zorg in de buurt . Een passend woonruimteverdeelsysteem met lokaal maatwerk is een 
belangrijke voorwaarde.

We willen een toekomstvaste woningvoorraad. Het gaat om hedendaagse kwaliteit, ruimte voor grote 
gezinnen, een passend aanbod voor senioren, mogelijkheden voor samen zorgen, gezamenlijke voorzie-
ningen voor ontmoeting en energieneutrale woningen die de energielast van huurders omlaag brengen.

We sturen op behoud van voldoende woningen van de categorie schaarse sociale woningen. Passend is 
een sociale woningvoorraad van ongeveer een derde in 2030, exclusief studentenwoningen. We 

streven naar een ruimer aanbod en behoud van de grote woningen. Voor verkoop, liberalisatie of 
splitsing van grote (eengezins-)woningen van corporaties geldt een ‘nee, tenzij’. Verder zien we 
kansen voor nieuwbouw.

DE 
DELFTSE
KEUZE
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van voorzieningen – heeft dit effect 
op de leefbaarheid, veerkracht en 
aantrekkelijkheid van de buurt. Dit 
vraagt om een heldere strategie 
met differentiatie van de voorraad, 
gerichte woningtoewijzing en vol-
doende ondersteuning vanuit zorg en 
welzijn. Delft heeft, mede vanuit de 
rol als centrumgemeente, relatief veel 
voorzieningen binnen de gemeente-
grenzen. Mede hierdoor en ook door 
de aanwezigheid van het psychia-
trisch ziekenhuis heeft Delft vrij veel 
inwoners met dergelijke problematiek. 
Deze inwoners geven we een plek 
waarbij het voorkomen van overlast 
een opgave is. Randvoorwaarde is dan 
een goed passend woningaanbod en 
langdurige ambulante begeleiding. Er 
zijn kansen om meer initiatief uit de 
samenleving en markt te omarmen. 
Denk aan particuliere woonzorg- 
initiatieven of bewonersgroepen die 
hun deuren openstellen voor de wijk. 

Kortom, de solidaire opgave voor 
Delft kent verschillende facetten 
die invloed hebben op wonen: vraag 
en aanbod in evenwicht brengen, 
doorstroming en menging organiseren, 
verbeteren van de kwaliteit van de 
woningen en het versterken van een 
lokaal sociaal vangnet voor kwetsbare 
groepen mensen.

3.1 |  EEN TOEKOMSTVASTE  
WONINGVOORRAAD

Delft kent een lange geschiedenis waar het sociale woning-
bouw betreft. De stad was op dit terrein zelfs voorloper 
met het Agnetapark. Dit gebied en de woningen zijn 
toekomstvast gebleven. Dat geldt niet voor alle woningen 
die later zijn verrezen. De sterke bevolkingsgroei van na 
de oorlog en het feit dat Delft een relatief arme bevolking 
kende, maakte het noodzakelijk dat met name in het sociale 
segment veel werd bijgebouwd. Een deel van deze wonin-
gen is snel en met goedkope bouwmaterialen gerealiseerd. 
De meeste vroeg-naoorlogse woningen hebben een aan-
zienlijke leeftijd bereikt en sluiten nu onvoldoende aan op 
de woonvraag. Al zal er altijd een functie overblijven voor 
een klein gedeelte hiervan met mindere kwaliteit. Bijvoor-
beeld voor echt goedkope woningen of als een vorm van 
kluswoningen of woningen die in coöperatieve zelfbeheer 
gebracht kunnen worden. 

Het Delft van vandaag is niet per se het Delft van de 
toekomst. De stad kent voldoende dynamiek en weet ook 
toekomstige bewoners aan zich te binden. We weten niet 
wat de exacte woonwensen van deze toekomstige groep 
zullen zijn, maar het verleden heeft geleerd dat woningen 
voldoende ruim en met een bepaalde overmaat gebouwd 
zijn om flexibel te kunnen inspelen op veranderende woon-
wensen. 

Anders dan in de andere omringende steden heeft Delft 
nooit een grote projectmatige stadsvernieuwing gekend, 
de vernieuwing van delen van het Westerkwartier en de 
binnenstad nagelaten. Daarom is een van de belangrijkste 
opgaven: de transformatie van het merendeel van verouder-
de kleine woningen uit de jaren ’50 en ’60. Het doel is een 
kwalitatief woningbestand te krijgen dat beter past bij de 
onderwijs- en arbeidsmarkt en de flexibilisering van de  
woningvoorraad. Tegelijk kan de stad daarmee inspelen op 
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de andere doelstellingen als evenwichtigheid van de  
woningmarkt en het streven naar veerkrachtige en toe-
komstvaste wijken. 

Met transformatie door verdichting én verdunning kunnen 
we de mate van balans en vernieuwing beïnvloeden. Behalve 
het perspectief van (inkomens-)eenzijdigheid in wijken,  
hebben we ook aandacht voor een veranderende leeftijds-
opbouw in wijken. Vanuit dit perspectief vragen de snel 
in één dominante bouwstroom ontwikkelde wijken (net 
naoorlogs en de jaren tachtig) onze aandacht (zie figuur 9). 

Deze wijken zijn door hun eerste levenscyclus heen. Waar 
gevarieerde wijken als binnenstad of Hof van Delft de 
veranderingen (vergrijzing) in bevolking natuurlijk opvangen, 
is het gewenst om maatregelen te nemen in de wijken met 
schoksgewijze verandering. Een eenzijdig veranderende 
bevolking heeft ook consequenties voor de continuïteit van 
buurtbinding en identificatie aan de buurt, de voorzieningen 
in de wijk (zoals scholen) of het openbaar vervoer. Door 
meer variatie aan te brengen richten we de koers op meer 
aansluiting bij de toekomst. 

Door hun gunstige ligging en vaak goede ontsluiting zijn 
het kansrijke gebieden om de vitaliteit te vergroten. Wijken 
hebben nog genoeg inbreidings- en ontwikkelingslocaties 
die benut kunnen worden om het woonmilieu van die wijk 
op te waarderen, te versterken of juist te veranderen. Het 
realisme van alledag is dat dit niet meer plaatsvindt in een 
oude projectmatige stadsvernieuwingsoperatie of met 
grootschalige herstructurering. De notie is dat dit plaats-
vindt via het principe van ‘verdichting en verdunning’ (zie 
figuur 10) met ook aandacht voor de publieke ruimte, het 
groen en water. Hiermee kunnen we ook klimaataspecten 
als het voorkomen van hittestress of wateroverlast gemak-
kelijker meenemen.

Het grote energievraagstuk (denk aan het Klimaatakkoord 
van Parijs) drijft het nadenken over toekomstvastheid en 
verversing van de voorraad alleen maar sterker aan.  
Energieproducerend of ten minste energieneutraal bouwen 
is steeds meer de norm. Nederland wil de afhankelijkheid 
van gas afbouwen en werkt daarom aan de transitie naar 
gasloze woningen en wijken. Dit werpt nieuwe vragen op 
rond de infrastructuur in wijken en biedt kansen voor 
collectieve duurzame lokale energieopwekking. 

Voor een grote groep mensen is energiearmoede een reëel 
thema. Manieren om de energiekosten voor hen te verlagen 
zijn daarom gewenst. Het energieakkoord van de SER uit 
2013 geeft landelijke afspraken. Voor de sociale woningen 
is gemiddeld label B afgesproken en voor de particuliere 
verhuur minimaal label C voor 80% van de particuliere ver-
huur in 2020. Deze hanteren we vooralsnog als referentie, al 
weten we dat de ontwikkelingen op dit terrein snel gaan.
 
Bij investeringen in de bestaande woningen en het reali-
seren van nieuwbouw gaat het dus om én het kwalitatief 
verbeteren van de woningen én het realiseren van energie-
besparing. De gemeente, de corporaties en marktpartijen 
gaan hiermee samen aan de slag om de 
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Figuur 9: bouwperiodes sociale voorraad Delft.
Woonvisie Delft 2016-2023 | 43



woonaantrekkelijkheid en de concurrentie daarvan met de 
andere steden op peil te houden. 

Op de lange termijn gaan we uit van een jaarlijkse vernieu-
wing16 van 1,5% van het totale bezit. Het verouderde bezit 
dat niet meer voldoet aan de technische eisen van deze 
tijd en aan de gewenste uitstraling voor de stad wordt 
getransformeerd of opgeknapt. De urgentie ligt dan bij de 
portieketagewoningen zonder lift, met een oppervlakte 
onder de 75 m2, energielabels E, F, G en een WOZ-waarde 
lager dan 130.000 euro. Delft heeft veel aanbod van deze 
complexen. Verschillende wegingsfactoren spelen een rol: 
de sociale kwetsbaarheid van de wijk, de verhuurbaarheid 
van de woningen, de mate van concentratie en de kansen 

16 Onder vernieuwing verstaan we een kwaliteitsslag door renovatie en 
ingrijpende woningverbetering.

die transformatie biedt om de wijk een impuls te geven. 
Prioriteit wordt gevraagd op die locaties waar een stapeling 
van deze indicatoren aanwezig is. 

Met name de woningen met de lage energielabels in het 
sociale segment vragen extra aandacht, vanwege de reële 
aanwezigheid van energiearmoede. Een plan voor verduur-
zaming van deze woningen is zeer gewenst. Het uitgangs-
punt is om tot minimaal label B te komen in 2030. 

Een mooie kans om dit te realiseren is de samenwerking  
met de stad. Binnen onze gemeentegrens hebben we hier-
voor de top-expertise in huis. Onderwijs- en onderzoeks-
instellingen zoals de TU en de bedrijven in de Techno-
logische Innovatie Campus (TIC) Delft hebben kennis 
en expertise om nieuwe oplossingen te bieden voor de 

Figuur 10: meer variatie via het principe van verdichting en verdunning.
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Figuur 11: energielabels Delftse woningvoorraad.
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transformatie van woningen en de energietransitie. Deze 
kennis gaan we actief mobiliseren en makelen aan toekom-
stige projecten. 

Het hoeft niet allemaal hightech te zijn. Tal van partijen in 
de stad – van de kleine start-ups tot studenten- en 
bewonersinitiatieven en de individuele bewoners die zelf 
met hun toekomstige woning aan de slag willen – dragen 
hun steentje bij aan duurzaamheidsdoelstellingen. Door 
hen te ondersteunen met kennis, hen te benaderen als 
partners in de opgave ontstaan dynamiek, massa en kans op 
versnelling.

ONZE AMBITIE: 
de stip op de horizon 2030
Delft blijft ook een aantrekkelijke woningvoorraad hebben 
in de toekomst. We streven een flexibele woningvoorraad 
na waar de verandering van levensfase, huishoudenssamen-
stelling of zorgbehoefte gemakkelijk in geaccommodeerd 
kan worden. Ook toekomstige Delftenaren bieden we een 
aantrekkelijk woonklimaat en wijken die passen bij het 
profiel van de stad

Er heeft een zichtbare kwaliteitsimpuls plaatsgevonden in 
de bestaande sociale voorraad. Gemiddeld heeft de sociale 
verhuur in 2020 label B of het toekomstige equivalent daar-
van. In 2023 heeft geen enkele sociale huurwoning een label 
lager dan D. Alle nieuwbouw draagt bij aan de Delftse focus 
op het stedelijk woonmilieu en is ten minste energieneu-
traal (EPC=0).

Delftse kennisinstellingen en bedrijven zien de stad Delft 
als preferred supplier om hun duurzame innovaties uit te 
testen: we streven naar een werkende Triple Helix (samen-
werking tussen bedrijven, overheid en kennisinstellingen) 
op dit gebied.

PRIORITEITEN 2017-2020: 
agenda voor de korte termijn
• We sluiten een City Deal om de mogelijkheden te 

onderzoeken hoe tot een slimme transformatie of 
vernieuwing van woningen te komen. We voeren de 
City Deal uit met partners als de Delftse corporaties, 
andere grotere steden, het Rijk, de provincie en het 
Watertorenberaad.

• De ruimte die de sociale voorraad biedt voor de 
kwaliteits slag gaan we met corporaties samen benutten. 
Er vindt een kwaliteitsslag plaats in verouderde woningen  
die niet meer voldoen aan de technische eisen van deze 
tijd bij voorkeur op locaties waar sprake is van een 
stapeling van indicatoren. 

• We vormen met andere actieve partijen een coalitie die 
zich hard maakt voor de verduurzaming van de Delftse 
sociale woningvoorraad. We makelen actief zodat een 
Triple Helix tot stand kan komen tussen overheid  
(gemeente en corporaties), onderwijs (TU-faculteiten) 
en ondernemers (partners uit de Bouwcampus,  
relevante lokale bedrijven). 

• Een experimentenprogramma gericht op het versneld 
realiseren van energie-neutrale of energie-opwekkende 
sociale huurwoningen en middeldure vrije huursector 
kan onderdeel zijn van de activiteiten van de coalitie. 
We nodigen bewoners, opleidingen en start-ups  
nadrukkelijk uit om met voorstellen te komen.

• Als onderdeel van het experimentenprogramma  
onder zoeken we samen met onze partners de te 
zetten stappen in de energietransitie naar Delft energie 
neutraal 2050 en meer concreet voor de korte termijn 
ontwikkelen we in samenspraak een stappenplan en 
instrumentarium voor aardgasloze gebouwen en wijken.
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Figuur 7: aandeel sociale woningbouw per wijk. Bron: gemeente Delft.
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3.2 |  EVENWICHTIGE WIJKEN 
DOOR TRANSFORMATIE EN 
TOEVOEGING

Delft heeft mooie kansen om vanuit huidig vraag en aanbod 
meer evenwicht te brengen in de stad. Daarmee kunnen  
we zowel de sociale als de economische draagkracht in  
de verschillende stadswijken versterken. Er liggen volop 
mogelijkheden: door te verdichten en te transformeren 
vanuit de vraag naar middeldure huur- en koopwoningen, 
door een kwaliteitsimpuls in verouderde delen van de  
sociale voorraad en door het beter spreiden van sociale 
huur in delen van de stad.

De meeste huurwoningen zijn te vinden in de wijken 
Buitenhof, Voorhof en Vrijenban. Het betreft meer dan  
driekwart van de voorraad in die wijken. In sommige 
buurten met veel sociale huurwoningen en relatief veel 
kwetsbare huishoudens (waar meervoudige problematiek 
speelt, sociaal, economisch, gezondheid ) legt dit een druk 
op de leefbaarheid en veiligheid. In die buurten zijn er te 
weinig weerbare en economisch sterke huishoudens om 
de sociale structuur op te bouwen. 
Samen met de corporaties zien we mogelijkheden voor een 
verbetering van de kwaliteit van de woningen, voor meer 
spreiding en liberalisatie17 van woningen. Dit vermindert de 
eenzijdigheid van buurten en komt de veerkracht van de 
buurten ten goede.

Door aanbod voor andere doelgroepen toe te voegen en 
te werken aan hedendaagse of zelfs onderscheidende kwa-
liteit ontstaat er ook een betere balans. Meer diversi teit in 
kwaliteit kan bijvoorbeeld ontstaan door kleine woningen 
samen te voegen, flexibel inzetbare woningen te creëren 
(zoals kopstaartwoningen, kangoeroewoningen of mantel-

17 Woningen uit de geliberaliseerde sector ( sociale woningvoorraad) halen 
door in het prijssegment boven de huurtoeslaggrens te brengen of als 
niet-DAEB te betitelen.

zorgwoningen) of woningen aan te bieden als kluswoning. 
Ook upgrading vanuit duurzaamheid leidt tot meer variatie. 
Een belangrijke kans ligt in het aansluiten bij, vaak kleinscha-
lige, initiatieven in de stad, bijvoorbeeld van mensen die een 
woongroep willen beginnen of groepen senioren die samen 
de zorg voor de oude dag willen regelen. Echter, trans-
formatie alleen is onvoldoende om het aanbod passender 
te krijgen. De totale woningvoorraad van Delft neemt toe, 
waarbij de komende jaren ook nieuwbouw in het sociale 
segment wordt gerealiseerd. Bij de corporaties, maar ook 
bij marktpartijen, bestaan hier al verschillende plannen voor. 
Denk aan ruime sociale eengezinswoningen of woningen 
geschikt voor senioren.

De maatschappij verandert sneller dan ooit. En daarmee 
ook de behoeften van huishoudens. Wie vandaag nog (kans)
arm en alleenstaand is, kan over een paar jaar een gezin 
met kinderen hebben en het financieel voor de wind gaan. 
Of andersom. Dit gaat samen met veranderende woon-
behoeften. Elke wijk vervult daarmee een functie voor 
bepaalde groepen mensen in een bepaalde fase van hun 
leven. Die variëteit aan typen buurten en wijken koesteren 
we. Wel willen we Delftenaren ook de kans geven door 
te groeien in eigen wijk. Soms past de buurt niet meer, 
wanneer die te druk is geworden voor mensen die rust en 
ruimte zoeken. Soms is het alleen de woning die niet meer 
past. In het laatste geval willen we dat mensen in hun buurt 
kunnen blijven. Dit vergroot de binding en betrokkenheid 
en is een voorwaarde voor het organiseren van een goed 
sociaal vangnet in de nabije omgeving van mensen.

Tot slot: de sociale voorraad wordt nu niet ten volle benut 
voor mensen voor wie deze woningen bedoeld zijn. Bijna 
een kwart van de sociale woningvoorraad wordt bewoond 
door Delftenaren met een hoger inkomen. Een belangrijke 
oorzaak ligt in het grote volume aan sociale huurwoningen 
in combinatie met het gebrek aan een passend aanbod in 
het middeldure huur- en koopsegment. 
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WIE: 
MONIQUE KROMHOUT (64)
WAT: 
NAM INITIATIEF TOT REALISA-
TIE WOONGROEP JONGEREN 
MET EEN VERSTANDELIJKE BE-
PERKING VOOR ZOON TOBIAS
WAAR: 
SPOORZONEGEBIED

INT
ERV
IEW

SAMENLEVEN EN -WONEN MET VRIENDEN EN GELIJKGESTEMDEN

Onze zoon Tobias heeft een verstandelijke beperking en woont in een woongemeenschap van Philadelphia, een grote landelijke woon-
zorgaanbieder. Hij woont er redelijk tevreden. Maar met zijn 15 medebewoners heeft hij niet veel contact. Moeilijk voor onze sociale 
zoon. Gezellig samen televisie kijken of samen koken, dat is er hier niet bij.
Met andere ouders heb ik de stichting TOV opgericht, om te komen tot een kleinschalige woongroep voor jongeren met een verstan-
delijke beperking – één waar vrienden en gelijkgestemden met elkaar samenwonen en -leven. Nu zijn we zover dat we via wooncor-
poratie Woonbron in Spoorzone onze droom kunnen waarmaken. Een architect uit onze oudergroep heeft tekeningen gemaakt voor 
appartementen en gemeenschappelijke ruimtes, waarop Woonbron uiteindelijk ‘ja’ zei. Inmiddels hebben we al 15 belangstellenden 
voor 10 plekken! We zijn blij dat het eindelijk zover is. Zonder hulp van wethouder De Prez, Spoorzone en Woonbron was dit project 
niet van de grond gekomen. Naar verwachting zijn de woningen eind 2017 klaar. In onze filosofie zijn eigen regie en inclusie sleutel-
woorden. Inclusie wil zeggen dat de bewoners opgenomen worden in de samenleving – op basis van gelijke rechten en plichten. In de 
praktijk betekent dat, dat de jongeren zich ook zullen inzetten voor de buurt.
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Als dit aanbod groeit, kan het percentage goedkoop scheef-
wonen afnemen en kan Delft de doelgroep die aangewezen 
is op de sociale sector beter bedienen. 
Mensen die duur scheef wonen kennen we in Delft relatief 
weinig (8%). De nieuwe passendheidstoets18 die met de 
Woningwet 2015 is ingevoerd, zal de scheefheid verder 
terugdringen.

ONZE AMBITIE: 
de stip op de horizon 2030
De reguliere sociale huurwoningvoorraad past in 2030 bij 
de omvang en behoefte van de doelgroep. In 2030 behoort 
ongeveer een derde van de reguliere woningvoorraad in 
Delft tot de sociale sector. 

De woningmarkt moet een afspiegeling zijn van de samen-
leving, met kansen voor diverse doelgroepen, ongeacht 
inkomen, leeftijd of huishoudsituatie. Hierdoor blijven 
wijken vitaal en is er voldoende draagvlak voor voorzien-
ingen. In de wijken wonen gevarieerde doelgroepen in 
sociale en economische draagkracht. Er is sprake van een 

18 Potentiële huurtoeslagontvangers moeten voor 95% huurwoningen toege-
wezen krijgen met een huur onder de voor hen geldende aftoppingsgrens. 
Deze regel gaat in per 1 januari 2016 en de Autoriteit Wonen houdt hier 
toezicht op.

passend aanbod voor de veranderende vraag. In de sociale 
huursector komen er 150 gezinswoningen19 (vanaf 72m2 en 
4 of 5 kamers) bij. 

PRIORITEITEN 2017-2020: 
agenda voor de korte termijn

• We bevorderen de realisatie van middeldure huur en 
koop door transformatie of nieuwbouw. 

• We zoeken naar geschikte locaties voor het realiseren 
van gezinswoningen.

19 De primos prognose laat een toename van 2030 huishoudens met 
kinderen zien in het jaar 2030. De Primos prognose geeft geen inzicht in 
hoeveel van de 2030 huishoudens aangewezen zijn op de sociale sector, 
maar als we uitgaan van een percentage van 30% sociaal betekent dit een 
toename van 610 huishoudens met kinderen in de sociale sector. Echter, 
omdat bouwlocaties beperkt zijn en er meerdere omgevingsvariabelen van 
invloed zijn voor de werkelijke vraag naar gezinswoningen (bijvoorbeeld 
gezinnen die in een gezinsappartement gaan wonen) gaan we uit van een 
toename van 150 gezinswoningen.
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3.3 |  WERKEN VANUIT EEN  
GEBIEDSGERICHTE AANPAK

In Delft werken we samen met bewoners en organisaties 
aan de leefbaarheid in de buurten en het verbeteren van 
het sociaal klimaat. De aanpak is erop gericht dat bewo-
ners zich verbonden voelen met hun buurt en zich actief 
inzetten voor de leefbaarheid van de eigen woon- en 
leefomgeving. 

De rol die de gemeente inneemt kan per wijk of buurt 
verschillen (zie hoofdstuk 4). De meeste wijken kunnen 
zich hoofdzakelijk op eigen kracht ontwikkelen langs de 
natuurlijke levensfase van wijken. Voor deze wijken nodigen 
we wijkbewoners, coöperaties, (particuliere) ontwikkelaars 
en bouwers, woningcorporaties en andere private partijen 
van harte uit om de kansen die er liggen op te pakken. 
Deze wijken en buurten bieden voldoende kansen daartoe. 
We laten deze wijken en buurten niet los: hiervoor hebben 
we ‘regie op sterke wijken’ ontwikkeld (zie ook het wijk-
overzicht in de bijlage). Dit gaat over alle buurten van Delft 
en we richten ons op verbondenheid van de bewoners 
met hun buurt. De gemeente faciliteert de initiatieven van 
bewoners en partners, geeft ruimte, denkt mee en biedt de 
mogelijkheid stimuleringssubsidie aan te vragen. 

Sommige buurten hebben naast deze generieke benadering 
echter extra aandacht nodig. Er zijn bijvoorbeeld geen 
initiatiefnemers, maar de veerkracht en leefbaarheid staat 
onder druk of er doen zich bijzondere ontwikkelingen of 
concrete bevolkings- en functieveranderingen voor. Naast 
uitbreiding van de al lopende programmatische aanpak voor 
vier buurten in Buitenhof, pakt de gemeente komende  
periode de regie op in Voorhof, Kuyperwijk en Tanthof.  
Samen met bewoners en partners bezien we welke knel-
punten en kansen er spelen en welke aanpak gewenst is.

Aanpak Buitenhof
Sinds 2011 loopt in Buitenhof een integrale aanpak om 
de leefbaarheid in vier aandachtsbuurten te verbeteren. 
Deze aanpak is begin 2015 voortgezet onder de noemer 
‘Streefbeeld Buitenhof 2030’. In dit streefbeeld is Buiten-
hof in 2030 een woonwijk zonder aandachtsbuurten met 
een buurtscore die op een acceptabel niveau ligt. Door 
de goede ervaringen van de afgelopen jaren zetten we de 
samenhangende aanpak voort langs drie programmalijnen: 
Bewoners aan het werk, Bewoners die meedoen en  
Aantrekkelijk leefklimaat (veiligheid en wonen). 
 
Op langere termijn streven we naar een meer gevarieerde 
sociaaleconomische samenstelling van buurten door gericht 
toewijzen van woningen en het toevoegen van duurdere 
woningen. Naast investeren in de huishoudens die er al 
wonen, is er een structurele aanpak nodig die bijdraagt aan 
een andere bevolkingssamenstelling met minder kwetsbare 
mensen. 

Een fysieke aanpak is nodig om de buurten structureel te 
versterken. Dit gebeurt door de bouw van nieuwe wonin-
gen aan de randen, maar ook het uitnemen/omvormen van 
bestaande voorraad en realiseren van kwaliteit. We bena-
deren dit integraal, waarbij we breed kijken naar mogelijk-
heden en ontwikkelingen op het gebied van onder meer 
een goede openbare ruimte, klimaatbestendigheid, groen en 
water, duurzaam bouwen en energietransitie, en riolering. 
De Groen-Blauwmethodiek – inmiddels succesvol afgerond 
in Delft-Zuidoost – nemen we hierbij mede als leidraad. 

Aanpak Voorhof
Voorhof is het geografische middelpunt van de stad. In  
dit knooppunt komen verschillende majeure ontwikkel-
richtingen samen: de nog niet afgemaakte transformatie-
opgave van de buurten in Voorhof (Poptahof), het realiseren 
van een park of aantrekkelijke groene buitenruimte in het 
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zuidelijke deel van voorhof, de verbinding met de nieu-
we ontwikkelingen in de Spoorzone/Nieuw Delft én de 
verbinding van het zuidelijk deel met de TU-campus en het 
Schieoeversgebied. Tevens zijn er interessante projecten in 
Voorhof die in het kader van ontwikkeling van het Hoven-
gebied worden of al zijn gerealiseerd; denk aan ‘Wonen  
boven de Hoven’ (twee moderne woontorens met circa 
170 appartementen) of de realisatie van een Albert Hein 
XL met daarboven 59 appartementen. Het rapport- 
Deetman vraagt nadrukkelijk aandacht voor het verbinden 
van deze opgaves tot één integraal gebied. Hier ligt een  
uitgelezen kans om tot een sterk geprononceerd woon-
milieu met regionale uitstraling te komen dat aantrekkelijk 
is voor onder andere starters en senioren. 

We willen dan ook de oost-west-as tussen de Poptahof 
en de campus via ‘Spoorzone/Nieuw Delft’ ontwikkelen. 
Samen met partners gaat de gemeente de komende tijd 
een gedeelde visie maken voor de korte en middellange 
termijn, zodat de betrokken partijen hierin hun rol en inzet 
kunnen bepalen en afstemmen. Een hoogwaardige stedelijke 
as vraagt het toevoegen van woningen, het afmaken van de 
vernieuwing in de Poptahof en het upgraden van het gebied 
tussen de Industriestraat en de Papsouwselaan. Zodat 
hier alle delen tot één geheel gemaakt worden en er een 
aantrekkelijke woon/werk-wijk met voldoende ruimtelijke 
kwaliteit ontstaat, vlak bij het Delfts centrum. 

Zuidelijker in de Voorhof zijn enkele laagbouwbuurten 
(onder meer Multatulibuurt). De woningen, gebouwd in de 
jaren zestig, hebben nog geen renovatie naar hedendaagse 
kwaliteit en uitstraling gehad. Het verbeteren van deze 
laagbouwbuurten is een opgave die we samen met partners 
verder moeten onderzoeken op de bijdragen aan de  
Delftse huisvestingsbehoefte. Naast aandacht voor de 
woningen, willen we ook een goede openbare ruimte, met 
voldoende waterberging en recreatief groen. 

Tot slot is er nog een bijzondere opgave voor de transfor-
matie van de nog functionerende en voormalige verzor-
gingshuizen (Stefanna, Abtswoude en Marcushof) in deze 
wijk. De wijze waarop dit vorm zal krijgen is per locatie 
verschillend. Dit geldt ook voor het toekomstig functione-
ren.

Aanpak Kuyperwijk
In de omgeving van deze vroeg naoorlogse wijk vinden 
diverse ontwikkelingen plaats (Rijswijk-Buiten, nieuwbouw 
Harnaschpolder en upgrading van het noordwestelijke 
uitloper van de Hof van Delft), waardoor de relatieve  
woningmarktpositie van deze wijk snel verslechtert. Het 
bij de tijd houden van deze voornamelijk portieketage-
woningen alléén is onvoldoende. 

Ook in de Kuyperwijk liggen kansen om met verdichting 
en verdunning een ander type woonmilieu en meer variatie 
aan te bieden. Met een kwaliteitsslag kunnen we de aanslui-
ting vinden bij de veranderingen in de nabijheid van deze 
wijk. Het is de uitdaging om aan te sluiten op de verbete-
ring die aan de randen van de wijk is ontstaan, en zo aan 
hernieuwd woongenot te werken. 

De ontwikkeling van de leefbaarheid en (stille) sociale 
problematiek vraagt om een actievere rol van de gemeente. 
We zien dat dit niet vanzelf gaat. Het is de opgave om part-
ners in de buurt te betrekken én nieuwe partners te vinden 
die de potenties in dit gebied een impuls willen geven.

Aanpak Tanthof
Tanthof is een typische gezinswijk uit de jaren ‘80 waar 
vele Delftenaren met plezier wonen. De populariteit van 
de wijk blijkt uit het feit dat de oorspronkelijke kopers er 
veelal nog wonen. Het woongenot is in alle buurten op peil, 
behalve in de Afrikabuurt. 
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Tanthof vraagt om beleidsaandacht 
zodat mensen er ook in de toekomst 
plezierig kunnen wonen. De combina-
tie van de levenscyclus van deze wijk, 
het sleets worden van de (stenige) 
buitenruimte en de schoksgewijze 
vergrijzing maken een gedeelde visie 
noodzakelijk. We zien al wel dat het 
scholenaanbod reageert op de demo-
grafische levenscyclus en er mogelijk 
kansen komen door vrijkomende loca-
ties. Dit geldt ook voor de kantoren-
strook ten noorden van de wijk, waar 
op verschillende plekken sprake is van 
langdurige leegstand. Tot slot is deze 
wijk één van de kraamkamers van 
zowel HAT-woningen en grote (5k- en 
6k-)woningen in de sociale huur. Gelet 
op de schaarste zal er een manier 
gevonden moeten worden om deze 
laatste te behouden voor de Delftse 
volkshuisvesting en moet er een trans-
formatieaanpak komen voor de eerste 
minder gewilde woningtypen.

ONZE AMBITIE: 
de stip op de horizon 2030
Gebiedsgericht werken is gemeen-
goed geworden in de Delftse aanpak. 
Op initiatief van de gemeente is in 
genoemde buurten een heldere koers 
en ontwikkelrichting ontstaan. Deze 
aanpak heeft geleid tot een opwaartse 
spiraal in de gebieden. We hebben 
bij andere (markt-)partijen energie 
ontketend voor commitment aan de 
ontwikkel richting en investeringen in 
deze buurten.
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In Buitenhof, Voorhof, Kuyperwijk en Tanthof is een  
positieve ontwikkeling op gang gebracht: de buurten tonen 
veerkracht en diversiteit in doelgroepen. Bewoners zijn 
trots op hun buurt.

PRIORITEITEN 2017-2020:
agenda voor de korte termijn
• We starten in de Buitenhof en Voorhof een proces-

aanpak met partners. We benaderen dit integraal, waar-
bij breed gekeken wordt naar kansen en ontwikkelingen 
op het gebied van openbare ruimte, klimaat, groen, 
water en wonen.

• We gaan gericht met partners, bewoners aan de slag  
in Kuyperwijk en Multatulibuurt.

• We gaan een integrale aanpak opstellen vanuit  
wonen-zorg-welzijn voor Tanthof.

• We maken een uitwerking van de energiestrategie, in 
het bijzonder de verkenning van een lokaal warmtenet 
op basis van duurzame energiebronnen in samen-
werking met corporaties en andere vastgoedeigenaren.

3.4 |  PASSEND AANBOD IN  
OPVANG EN BESCHERMING

Om tal van redenen kunnen mensen tijdelijk of langdurig 
in een kwetsbare situatie terecht komen waardoor ook 
een ‘nieuwe’ woonvraag kan ontstaan. Veelal gaat het om 
aanpassingen in de woning of kan het zelfs gaan om een  
andere woning. Vanuit het nieuwe zorg- en welzijnsstelsel 
en met de hedendaagse wijze van bouwen wordt er reke-
ning mee gehouden dat mensen tot op hoge leeftijd in hun 
eigen woning kunnen blijven wonen. Daarnaast moet ook 
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Figuur 8: Prognose leeftijdsopbouw Delft. Bron: Burgelijke stand & Burgerzaken en informatie Onderzoek en Statistiek, juni 2014.
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WIE: 
MARK BAL 
WAAR: 
METROPOOLREGIO  
ROTTERDAM DEN HAAG 
(MRDH)

INT
ERV
IEW

Samenwerken in de regio op het gebied  
van duurzaamheid
 

VERDUURZAMEN:
 
KIJK OOK NAAR DE KLEINE VVE’S
Om de klimaatdoelen te halen is de verduurzaming nodig van de woning-
voorraad in Nederland. Mark Bal van de Metropoolregio Rotterdam Den 
Haag (MRDH) vertelt erover. “De woningvoorraad is verdeeld in eengezins-
woningen en coöperatief bezit in gestapelde complexen. Die laatste groep 
heeft een wettelijke verplichting om er een Vereniging Van Eigenaren (VVE) 
op na te houden - om het onderhoud van het appartementsgebouw te  
regelen en andere gemeenschappelijke belangen van de eigenaren.
De bedoeling is dat die VVE’s, net als particulieren van eengezinswoningen, 
zich vrijwillig inzetten om de woningen langzaam maar zeker te verduur-
zamen. Denk aan energiebesparende maatregelen als isolatie en dubbel glas. 
Dat zijn kostbare investeringen. En daar zit ‘m nu net het probleem. Althans, 
vooral voor kleine VVE’s. Grote VVE’s – vanaf 10 woningen – zijn veelal actief 
en hebben een reservefonds voor kleine en grote onderhoudsprojecten. 
Moet het dak vernieuwd worden, dan is het nu eenvoudigweg een kwestie 
van isolatiemateriaal toevoegen om onderhoud en verduurzaming te laten 
samengaan.
Voor kleinere VVE’s met minder dan 10 appartementen geldt dat niet. Die 
vallen tussen wal en schip: niet gespaard voor onderhoud, dus een leeg 
reservefonds. Flink wat VVE’s kunnen nergens terecht voor financiering van 
energiebesparende maatregelen. Ook Delft heeft talloze kleine apparte-
mentencomplexen met niet-actieve of slapende VVE’s. Daarom zoekt MRDH 
met partners naar mogelijkheden om de kleine VVE’s toegang te geven tot 
financiering voor de verduurzaming van hun appartementen.
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goed ingespeeld kunnen worden op de vragen van mensen 
die tijdelijk of langdurig binnen een beschermde woonvorm 
of instelling hebben gewoond en weer zelfstandig gaan 
wonen in de reguliere wijk.

Kenmerkend voor Delft is de relatief lage vergrijzing in 
vergelijking met andere (regio)gemeenten vanwege de 
instroom van studenten. Een tweede kenmerk is het relatief 
hoge aantal inwoners met een sociaal-maatschappelijk of 
psychiatrisch vraagstuk. 

Delft is centrumgemeente voor Beschermd Wonen en 
Maatschappelijke Opvang en heeft een psychiatrisch zie-
kenhuis binnen de gemeentegrens. Daarnaast hebben we 
te maken met een stijgend aantal daklozen dat een beroep 
doet op de maatschappelijke opvang.
Om goed in te spelen op deze veranderingen kennen we 
de Ontwikkelagenda Wonen en Zorg 2015-2018 en werkt 
Delft daarnaast met de regiogemeenten samen aan een re-
gionaal beleidsplan voor Beschermd Wonen en Maatschap-
pelijke Opvang. De ontwikkelagenda is een concrete agenda 
waarbij de uitvoering veelal bij een of meerdere partners 
ligt. De rol van de gemeente is om partijen te verbinden en 
om initiatieven te stimuleren en faciliteren. Aandachtspun-
ten uit de agenda zijn het creëren van geschikte voorraad20 
en het passend toewijzen naar geschikte voorraad. 

We zetten volop in op voldoende aanbod van toegankelijke 
woningen, met name in gebieden met een hoog voorzie-
ningenniveau. Volgens de huidige planning komen er in de 
komende tien jaar ruim 2900 appartementen bij in ver-
schillende huur-/koopprijzen (Woningbouwmonitor 2015, 
gemeente Delft). In sommige buurten waar vergrijzing een 
thema is – zoals Tanthof en Wippolder – is het van belang 
oog te blijven houden voor voldoende geschikt aanbod en 
voorzieningen. 

20 Geschikte voorraad is geschikt voor mensen met een lichte en  
toenemende fysieke beperking, oftewel vanaf 2-ster woningen.

We streven naar een divers aanbod van wonen en zorg, dat 
goed aansluit bij de vraag van mensen zelf. Zo ontwikkelt 
Pieter van Foreest een eigen vastgoedstrategie en bouwde 
een voormalig verzorgingshuis om tot Pieters Kamerhuis. 
Bij Vidomes helpt de seniorenmakelaar bij het vinden van 
geschikte woningen voor senioren. We merken in de prak-
tijk dat dit heel goed werkt. De gemeente en de corpo-
raties willen deze werkwijze breder in de regio invoeren. 
Daarnaast voeren we per 1 januari 2017 de Blijverslening 
in. Het doel van deze lening is dat inwoners langer zelf-
standig thuis kunnen blijven wonen. Daarmee kunnen we 
zwaardere zorg voorkomen of uitstellen. Met de Blijvers- 
lening kunnen inwoners hun woning levensloopbestendig 
maken en/of aanpassen voor specifieke zorgbehoeften, 
waardoor zij zo lang mogelijk van hun eigen woning kunnen 
blijven genieten.Ook verkennen we met partners concep-
ten zoals Vivalib om langer zelfstandig wonen mogelijk te 
maken in bestaande of nieuw te bouwen woningen. 

Kijkend naar de leeftijdsprognose gaat het aantal senioren 
>80 jaar vanaf ongeveer 2025 stijgen. In de periode van 
deze woonvisie stellen we met partners een plan op over 
de betekenis voor de wijken, woningen en sociale infra-
structuur. Focus ligt op senioren (veelal met lagere inko-
mens) en (beginnende) psychogeriatrische en/of somatische 
problematiek. 
Met partners als Pieter van Foreest willen we dit verken-
nen, waarin het meerjarenhuisvestingsplan en de rol van 
haar huizen voor de wijken onderdeel in is. 

Maatschappelijke opvang21

Bij de maatschappelijke opvang is vooral behoefte aan 
tijdelijke doorstroomvoorzieningen, bijvoorbeeld in de 
vorm van short stay-woonvoorziening. De periode in de 
crisis opvang dient voor mensen zo kort mogelijk te zijn, 
zodat men snel weer vanuit de eigen wijk met herstel aan 

21 Maatschappelijke opvang betreft dak- en thuislozenzorg.
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de slag kan. Dit voorkomt ook dat de 
crisisopvang verstopt raakt. Het duurt 
nu ongeveer negen maanden voordat 
iemand in een geschikte huurwoning 
in de eigen woonplek terecht kan. Dat 
het zo lang duurt, komt voornamelijk 
door het ‘regelwerk’: denk aan het  
organiseren van een oplossing voor 
bestaande schulden. Voor de fase  
tussen de crisisopvang en de eigen 
woning is daarom dringend een 
oplossing nodig, met name voor de 
groeiende groep daklozen. 

Met een short stay-woonvoorziening 
kunnen we inspelen op een woon-
vraag van sociaal-maatschappelijke 
of zakelijke aard voor de periode  
van een half jaar tot een jaar. De 
ingerichte woningen hebben een 
‘hotelachtige’ uitstraling. In de plint 
van het gebouw kunnen vormen van 
service- en dienstverlening worden 
aangeboden. 

Te denken valt dan aan een ontvangst-
balie en bijvoorbeeld een wasserij, een 
kleine supermarkt en een restaurant/
café.

Daarnaast is het van groot belang dat 
huisuitzettingen en daarmee dakloos-
heid worden voorkomen. Dit vergt 
vroegtijdige signalering en melding 
van problemen en een goede samen-
werking tussen de partners.

Beschermd wonen
De transformatie van beschermd wonen naar begeleid wonen in de buurt 
vraagt om de invulling van een aantal randvoorwaarden: garantie op langdurige 
begeleiding met flexibele intensiteit, een breed arsenaal aan woonvoorzieningen 
(waaronder geclusterde eigen appartementen) en beschikbare en betaalbare 
wooneenheden. De huidige oplopende wachtlijsten voor woningen willen we 
met passende doorstroomvoorzieningen bekorten. 

Naast de fysieke component is het vangnet in de wijk cruciaal voor mensen met 
chronische psychiatrische problematiek en voor senioren met een (beginnende) 
psychogeriatrische en/of somatische problematiek. Het vangnet kan bestaan 
uit inlooplocaties als buurthuiskamers en ambulante voorzieningen vanuit de 
psychiatrie. Ook is het van belang voor de signalering dat professionals – zorg-
verleners, corporaties, politie, welzijnswerk – in de wijk elkaar kennen en dat 
omwonenden en bewonersplatforms actief betrokken worden. We maken helde-
re afspraken met elkaar over de melding van overlast en zorgwekkende situaties.

Er is een beperkte groep moeilijk te motiveren cliënten (veelal met psychia-
trische- en verslavingsproblematiek) die behoefte zal blijven houden aan een 
beschermde woonvoorziening met voldoende toezicht en behandeling. Perspek-
tief realiseert hiervoor samen met GGZ Delfland een woonvoorziening op het 
terrein van GGZ Delfland. 
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Ruimte voor eigen initiatief
We zien een groeiende vraag naar meer kleinschalige 
woonvormen. De markt komt met steeds meer klein-
schalige woonzorg-concepten en er is ook veel particulier 
initiatief. Ouders die een huis kopen voor hun verstandelijk 
beperkt kind, dat inmiddels volwassen is geworden maar 
niet geheel zelfstandig kan wonen. Een groep 55-plussers 
die via collectief particulier opdrachtgeverschap een aan-
trekkelijk appartementencomplex ontwikkelen, waar later, 
als het echt nodig is, makkelijk zorg aan kan worden toe-
gevoegd. In Delft kennen we al enkele van deze voorbeel-
den, zoals Woongroep Nevel-Nemas in de Harnaschpolder, 
Thomashuis de Oliemolen en Centrum de Herbergier 
in de binnenstad, de twintig woonzorgstudio’s die in een 
nieuw te bouwen ‘boerderijhof’ ontwikkeld worden aan het 
Chilipad of de tienermoederappartementen van Siriz. Het is 
onze visie om dit soort eigen initiatieven uit de samenleving 
letterlijk de ruimte te geven die ze verdienen.

ONZE AMBITIE: 
de stip op de horizon 2030
Er is een meer gevarieerde woningvoorraad, zodat kan 
worden ingespeeld op de woonvraag van mensen die in hun 
eigen buurt zelfstandig thuis willen wonen. We zetten in op 
soepele doorstroming in de woonzorgmarkt door realisatie 
van een short stay-voorziening. We organiseren ruim baan 
voor initiatief uit de samenleving of de markt. Professionele 
partners maken een gezamenlijke strategie om een goed 
vangnet in de wijk te organiseren, en daar bewoners op 
gepaste wijze in te betrekken. 

PRIORITEITEN 2017-2020: 
agenda voor de korte termijn
• Realisatie van tijdelijke doorstromingsvoorzieningen 

zoals short stay om doelgroepen, zoals statushouders, 
dakloze gezinnen, mensen uit de crisisopvang, snel en 
tijdelijk op te vangen.

• We stellen met corporaties en 
zorginstellingen een aanpak op die 
zorgt voor snelle doorstroming 
(zodra dit vanuit perspectief van 
de cliënt wenselijk en haalbaar 
is) vanuit de crisisopvang of 
beschermd wonen naar sociale 
huurwoning.

• Met partners en inwoners ontwik-
kelen we een keten van preventie, 
vroegsignalering, aanpak proble-
matiek en vangnet in de wijk. 

• We gaan nieuwe coalities en 
samenwerkingsverbanden aan om 
doelstellingen te verwezenlijken.

• Perspektief realiseert samen met 
GGZ Delfland een woonvoor-
ziening op het terrein van GGZ 
Delfland
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INT
ERV
IEW

THUISKOMEN IN PIETERS KAMERHUIS
Riet | Ik woon hier nu negen weken en heb het reuze naar mijn zin. Toegegeven, in het begin was het even wennen. Niet zo gek: ik 
kom uit een groot huis. Na drie valpartijen was het duidelijk: daar kon ik niet blijven wonen. En toen – eenmaal hier – had ik ineens 
maar één kamer, met een klein keukentje en een kleine badkamer. Toch voelde ik me hier snel thuis. We eten gezamenlijk, de men-
sen zijn allemaal even vriendelijk en er is altijd iets te doen: er worden vaak uitstapjes georganiseerd, naar de dierentuin bijvoorbeeld 
en er is bingo. En gelukkig komen mijn kinderen vaak op bezoek. Ja, ik ben op mijn plek hier, het voelt echt als thuis.
 
Roel | Verzorgingshuiszorg verdwijnt, maar de zorgvraag blijft. Daarom heeft Pieter van Foreest Pieters Kamerhuis geïntroduceerd. 
Pieters Kamerhuis haalt de buurt naar binnen en ouderen uit hun isolement. Ouderen huren hier een kamer plus zorg-op-maat en 
kunnen gebruik maken van de kapper, buurtsuper en restaurant. Je kunt hier biljarten, op gym, yoga en de kookclub. De filosofie is 
dat ouderen in een mix met anderen het meest gelukkig zin. Zoals vroeger in de straat. Daarom wonen hier niet alleen ouderen, 
maar ook studenten en jongeren met een licht verstandelijke beperking. Die bijzondere mix van mensen? Die werkt!

WIE: 
RIET KARLAS (75), BEWONER, 
EN ROEL KAPPETIJN (57), PIE-
TERS KAMERHEER 
WAT: 
PIETERS KAMERHUIS - MET 
THUISZORG EN MEER
WAAR: 
WOONZORGCENTRUM 
DELFSHOVE, VORRINKPLEIN 99
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DELFT PAKT 
DOOR: SAMEN 
AAN DE SLAG
Om de bestaande stad te veranderen in de internationale kennisstad die Delft 

wil zijn, is betrokkenheid van alle partijen nodig. De groei van het aantal (her)

ontwikkelingslocaties en het aantrekken van de economie bieden nieuwe kan-

sen om samen met de Delftse partners de woonmilieus en woningvoorraad te 

vernieuwen en te versterken. 
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Steeds meer partijen zien aanleiding om in het wonen 
in Delft te investeren. Het is nu zaak om alert te zijn, te 
anticiperen, ruimte te bieden voor experimenten. Wetend 
dat we soms fouten maken en contact onderhouden met 
alle betrokkenen. Dat is ook de essentie van Delft solidaire 
kennisstad: openstaan voor samenwerking en dialoog! Zo 
laten we zien welke kansen Delft biedt (verleiden) en den-
ken we mee om te kijken hoe we tot succesvolle projecten 
kunnen komen (mogelijk maken). Het moet voor partijen 
aantrekkelijk zijn om in Delft aan de slag te gaan. 

De opgave
De komende jaren moeten de ambities zich gaan vertalen 
in plannen, experimenten, projecten en creatieve ideeën. 
Samen met de stad, de bewoners, corporaties, bouwers, 
ontwikkelaars, investeerders en iedereen die in dat netwerk 
wil participeren. Met de Ontwikkelstrategie Wonen en  
onder andere de Innovatie Agenda Sociaal Domein zijn we 
dat pad al ingeslagen. We ontmoeten samenwerkingspart-
ners op het Bouwcafé of de Provada, maar ook in de buurt 
en de wijk om op straatniveau tot verbetering te komen. 

We willen de kansen voor initiatief vanuit de stad gaan 
benutten. Zo zijn we, onder meer, op zoek naar meer 
middeldure huur- en koopwoningen, naar kleinschalige 
woon-zorgoplossingen, naar aanbod dat bijdraagt aan 
meer diversiteit en een aantrekkelijk levendig karakter 
van de stad. Op bestaande plekken kan aanbod worden 
toegevoegd of getransformeerd. Er zijn bekende toploca-
ties, zoals de Spoorzone en Nieuwe Haven en op termijn 
mogelijk ook De Staal en Schieoevers en aangrenzende 
bedrijventerreinen zoals de Vulcanusweg en Tanthof Noord, 
maar ook de vele kleinschalige locaties in de buurten, zoals 
de Bomenbuurt, Gillisbuurt en rond het ziekenhuis,  
Brasserskade, Bieslandsekade en Juniusstraat. 

We kijken daarbij niet alleen vanuit de ruimtelijke kansen of 
aantallen woningen, maar ook vanuit de kracht van de buurt, 
de kansen voor ontwikkeling en transformatie en het sociaal 
domein. We kijken naar de mogelijkheden om naast de 
buurt ook de sociale samenhang in de stad te versterken,  
om kansen voor de energietransitie te benutten en het 
stedelijke profiel van de stad in de regio prominenter te 
ontwikkelen. Dit is verwerkt in de ‘Delftse Waaier’ die we in 
deze woonvisie presenteren.
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DE DELFTSE KEUZE: 
dit willen we bereiken
Als gemeente voeren we nog steeds regie op de kwali-
teit van het woningbouwprogramma. Dit doen we op de 
volgende manier: er komt een omslag in denken en doen, 
zowel voor de gemeente als ook voor de partners in het 
veld. We gaan aan de slag met andere financieringsstruc-
turen, mogelijkheden voor meervoudige businesscases en 
nieuwe samenwerkingsvormen om de nieuwe manier van 
werken gemeengoed te laten worden.

We werken toe naar een brede gemeentelijke werkwijze. 
Daarmee versterken we ook de invoering van de nieu-
we Omgevingswet die medio 2019 van kracht wordt. De  
Omgevingswet gebruiken we als kans om processen te 
vereenvoudigen en participatie van betrokkenen te stimu-
leren.

We werken met een helder geformuleerd afwegingskader 
(de Delftse Waaier). Zo maken we kwaliteiten en ambities 
aan de voorkant kenbaar, verleiden en stimuleren.

We monitoren jaarlijks hoe vraag en aanbod zich ontwik-
kelt in de woningbouwmonitor. We stimuleren, faciliteren 
en brengen partijen bij elkaar voor het realiseren van de 
opgave. 

DE 
DELFTSE
KEUZE

4.1 |  SAMEN ONTWIK-
KELEN VAN DE 
STAD 

Delft werkt in partnerschap aan de 
ambities. Kansen staan tegenover niet 
makkelijk te realiseren opgaven. Het 
veld is daarbij wezenlijk veranderd 
in de afgelopen jaren, in inhoud, de 
spelers en de wijze van financiering. 
Succesvolle ontwikkeling en trans-
formatie betekent kennisuitwisseling 
stimuleren, partijen actief verbinden, 
vertrouwen bieden en geven, zorgen 
voor nieuwe ruimtelijke netwerken en 
andere vormen van financiering. Het 
gaat verder dan de binnenstedelijke 
herontwikkeling die we de afgelopen 
jaren hebben gezien. Niet alleen is 
het aantal spelers gegroeid. Ook de 
keuzes voor de aanpak van heront-
wikkeling nemen toe: bestaand of 
nieuwbouw, tijdelijke of permanente 
functies.

Het toevoegen van waarde – bijvoor-
beeld op het gebied van leefbaarheid 
of duurzaamheid – is cruciaal. Dit 
vraagt om nieuwe financieringsarran-
gementen, actuele spelregels en (waar 
mogelijk) het vereenvoudigen van 
bestaande spelregels. Een interessante  
en nieuwe rol is weggelegd voor 
beleggers. Ze hebben de mogelijkheid 
en zien kansen om de groei in het 
middeldure huursegment te realiseren. 
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De samenwerking met nieuwe partners gaat verder dan de 
gemeentegrenzen, zoals de ontwikkeling rond de ‘City Deal’ 
concreet laat zien. Hierin werken de gemeente, de Delftse 
corporaties, andere grotere steden, het Rijk, de provincie 
en het Watertorenberaad samen aan een extra versnelling 
voor een kwaliteitsslag in de transformatie van bestaand 
stedelijk gebied.

ONZE AMBITIE: 
de stip op de horizon 2030
Met onze ontwikkelstrategie – met als kernbegrippen 
‘verleiden’ en ‘mogelijk maken’ – zetten we een belangrijke 
concrete stap richting succesvolle ontwikkeling en trans-
formatie. 

We laten actief zien welke bouwopgaven en kansen er zijn 
en zetten die in de markt. We streven daarbij naar maxi-
male transparantie en ook concurrentie. Intern hebben we 
een centraal aanspreekpunt, komt er een nieuwe afdeling 
Gebiedsontwikkeling, organiseren we een Keten Ruimte-
lijke Ontwikkeling en houden we beleid en regels tegen het 
licht. Daarnaast gaan we op zoek naar beleggers en inves-
teerders, en organiseren we het netwerk, bijvoorbeeld met 
het Bouwcafé. De komende jaren ligt daarbij de focus op 
een flinke groei in het middeldure huur- en koopsegment. 

Voor nieuwe financiële instrumenten kijken we naar de 
mogelijkheden die de Wijkontwikkelingsmaatschappij 
(WOM) biedt, bijvoorbeeld voor de buurten met een 
gebiedsgerichte aanpak. We laten ons inspireren door 
nieuwe denkbeelden als de gebiedsinvesteringszone die 
Rijk en regio hebben ontwikkeld in het kader van de MIRT 
(Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) 
Verstedelijking Zuidelijke Randstad 2016. 

Belangrijk is ook de manier waarop het gemeentelijk 
grondbeleid wordt benut om ontwikkelingen te stimuleren. 
De ontwikkeling van middeldure huurwoningen kan daarin 

via maatwerkafspraken met marktpartijen worden gestimu-
leerd. We kunnen de categorie bijzondere woonconcepten 
actiever benutten om kleinschalige zorg-woonconcepten en 
soortgelijke woonprojecten met maatschappelijke waarde 
voor de buurt te realiseren.

PRIORITEITEN 2017-2020: 
agenda voor de korte termijn

• We experimenteren met nieuwe financieringsvormen.
• Er komt een actieplan middeldure huur. We stellen 

een bidbook op voor kansrijke locaties (regiekaart), 
benaderen investeerders actief, werken aan verdere 
kennismaking met en tussen stakeholders en marktpar-
tijen, brengen de potentie van middeldure huur in kaart 
en stimuleren beleggershuur in de binnenstad (ook als 
alternatief voor verkamering).

• We benutten de flexibele mogelijkheden van het 
grondprijsbeleid om de realisatie van middeldure huur 
en maatschappelijke initiatieven mogelijk te maken. Dit 
kan via het maken van locatie-gebonden maatwerk-
afspraken. 

• We stimuleren periodieke overlegtafels met ontwikke-
lende partijen, waarin zij kennisnemen van elkaars 
plannen. Een voorbeeld is het Bouwcafé waarmee we 
investeren in het relatienetwerk met bouwers en beleg-
gers en zorgen voor een gerichte kennisdeling. En we 
gaan actief op zoek naar beleggers en investeerders om 
met hen de kansen in Delft te bespreken. 

• Eén accounthouder binnen de gemeente is een eerste 
aanspreekpunt voor ontwikkelaars, investeerders en 
beleggers en we geven helderheid in de benodigde 
planologische processen; het schema Keten Ruimtelijke 
Ontwikkeling is daarin de eerste stap. 
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WIE: 
MARCO AARTSE 
WAT: 
ZELFSTANDIG ONTWIKKELAAR 
WAAR: 
PROACTIEF VASTGOED 

INT
ERV
IEW

COMMUNICATIE 
IS ESSENTIEEL
Marco Aartse van ProActief Vastgoed werkt als zelfstandig ontwik-
kelaar in opdracht van beleggers, retailers, ontwikkelaars, inves-
teerders en overheid. Het bedrijf realiseert drie projecten in Delft. 
Aartse vertelt erover.

Als projectontwikkelaar heb je te maken met complexe processen en rand-
voorwaarden, meerdere betrokkenen en uiteenlopende (financiële) belangen. 
Communicatie is daarom essentieel. Ik spreek dan ook liever over draag-
vlakontwikkeling dan projectontwikkeling. Het proces loopt zoveel soepeler 
door extra inzet aan de voorkant – regelmatig contacten met omwonenden, 
ondernemers, afnemers, maar ook met ambtenaren en bestuur.
 
Een goede en plezierige samenwerking met de gemeente is onontbeerlijk 
voor de voortgang van het project. Vooral met de gemeentelijk projectleider, 
als onmisbare wegbereider binnen en buiten de organisatie. Met hem of haar 
werk je nauw samen aan complexe opgaven. En bouwprojecten en steden-
bouwkundige herontwikkelingen in het centrum hebben altijd meer impact 
dan een plan in het buitengebied. En dat geldt nog meer voor een historische 
stad als Delft.
 
De plannen kennen een lange voorgeschiedenis. De stedenbouwkundige  
ambities van gemeente en partijen vormen vanzelfsprekend de basis voor 
plannen en samenwerkingsovereenkomsten. Daarnaast werkt ProActief  
Vastgoed nauw samen met de Kwaliteitskamer van Delft*. Samen zorgen 
we ervoor dat Delft een mooie stad blijft, een stad waar het goed wonen  
en werken is.
 
*)  De Kwaliteitskamer adviseert de gemeente in een vroeg stadium over stedenbouw-

kundige plannen en plannen voor het openbaar gebied.
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4.2 |  DE DELFTSE WAAIER:  
RICHTING AAN KWALITEITEN 
EN AMBITIES 

Delft heeft de ambitie om uit te groeien tot een internatio-
nale solidaire kennisstad, met een onderscheidend stedelijk 
profiel binnen de regio. We hebben een helder beeld bij 
de wijze waarop we die ambitie willen waarmaken: vanuit 
samenwerking met partners rond de Delftse Waaier. 

De Delftse Waaier is een visuele weergave van belangrijke 
ankers uit het gemeentelijke beleid: de Ruimtelijke struc-
tuurvisie, de Woonvisie, de Ontwikkelvisie en de Sociale 
Visie Delft bestaande uit de kadernota’s ISD I (2014) en II 
(2015) en de lokale innovatie-agenda (2015). Het is erop 
gericht initiatiefnemers inzicht te geven in het type aanbod 
en projecten waar Delft naar op zoek is om de ambities 
waar te maken.

De Waaier biedt een snelle scan om te zien waar een 
initiatief aan bijdraagt of wat voor rol de gemeente erin wil 
of kan nemen; van actief aan de voorkant, tot faciliterend 
of toetsend. Deze rol is mede afhankelijk van de locatie 
van het initiatief: in of buiten de vier benoemde gebieden 
in deze woonvisie. De grondhouding van de gemeente naar 
initiatieven van partners is positief en nieuwsgierig. Daar 
waar nodig zal de gemeente ook de regie voeren en binnen 
haar mogelijkheden mee investeren. 

ONZE AMBITIE: 
DE STIP OP DE HORIZON 2030
De Waaier stelt initiatiefnemers in staat actief te zoeken 
naar aansluiting bij de doelen van Delft. Het is veel meer 
dan een afvinklijstje, de Delftse Waaier speelt een rol bij 
het afwegen van investeringskeuzes. Het is een uitnodiging 
aan iedereen in de stad om mee te helpen onze ambities 
voor de stad te realiseren. 

GEMEENTE

INITIATIEF-
NEMER

INITIATIEFFASE DEFINITIEFASE
(VO FASE)

ORIENTATIEFASE

Bouw-
Initiatief

Getoetst
  SO Bouw-
     plan Intentie-

overeen-
komst

Anterieure
overeen-
komst

    Opstellen
  planuitwerkings-
kader (puk)

PUK gereed
  & bestuurs-
     opdracht

VO 
Bouw-
plan

    Bouw-
  Initiatieven-
overleg

+/- 3 MAANDEN

MAXIMAAL 1 JAAR

Figuur 12: Delft past de Waaier toe in het beoordelen van bouwinitiatieven. In het proces vindt dat plaats in de oriëntatiefase.
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DE DELFTSE WAAIER BESTAAT UIT VIER HOOFDONDERDELEN:

1. RUIMTELIJKE KWALITEIT | 2. TOEKOMSTGERICHT WOONAANBOD
3. INNOVATIE EN DUURZAAMHEID | 4. VEERKRACHTIGE LEEFBARE WIJKEN

Per hoofdonderdeel worden in de waaiers de bijbehorende ambities benoemd. 
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PRIORITEITEN 2017-2020: 
agenda voor de korte termijn
• We ontwikkelen een ‘1-loket’-aanpak zodat initiatief-

nemers makkelijker de weg binnen de gemeente 
kunnen vinden.

• We ontwikkelen een heldere route om een initiatief 
te realiseren. De werkwijze vanuit de ruimtelijke hoek 
(ontwikkelstrategie) en het sociale beleidsveld (regie 
op sterke wijken/gebiedsgerichte aanpak) is daarin 
samengenomen.

4.3 | REGIE OP STERKE WIJKEN

We werken samen met bewoners en organisaties aan het 
vergroten van de leefbaarheid in de Delftse buurten en het 
verbeteren van het sociaal klimaat. Dat doen we sinds de 
hervorming van de wijkaanpak 2.0 op twee manieren. 
‘Regie op sterke wijken’ gaat over alle buurten van Delft 
(zie het overzicht in de bijlage) en maakt onderdeel uit 
van het gemeentelijk thema ‘sterke samenleving & eigen 
kracht’ uit de Innovatieagenda Sociaal Domein. Het is 
erop gericht dat bewoners zich verbonden voelen met 
hun buurt en zich actief inzetten voor de leefbaarheid van 
de eigen woon- en leefomgeving. De gemeente faciliteert 
initiatieven van bewoners en partners, onder meer door de 
mogelijkheid een stimuleringssubsidie1 aan te vragen. Op 
deze manier geven we actief ruimte aan eigen initiatief van 
buurtbewoners of organisaties die in de wijk actief zijn. 

Mochten inwoners even niet weten op welke wijze zij hun 
initiatief verder vorm kunnen geven dan kunnen zij bij het 
netwerk maatschappelijke initiatieven terecht voor advies 
en netwerkverbreding.

1 zie www.delft.nl/Gemeenteloket/s/Stimuleringssubsidie

Om bewoners in hun eigen kracht te houden is er binnen 
delft de mogelijkheid om bij een conflict bemiddeling en 
mediation in te schakelen. Dit voorkomt veelal verdere 
professionele zorg en/of hulp.

Daarnaast zet de gemeente via de ‘gebiedsgerichte aan-
pak’ aanvullend in op interventies in een specifiek aantal 
buurten. Dit gebeurt bovenop de activiteiten die al lopen 
vanuit ‘Regie op sterke wijken’. Bij het vaststellen welke 
buurten extra aandacht nodig hebben, geldt de buurtscore2 
als maatstaf. Dit is een cyclisch proces. Voor buurten met 
een buurtscore onder de 6,5 geldt dat de leefbaarheid 
onder druk staat en een meer actieve rol van de gemeente 
gewenst kan zijn. Om tot een goede prioritering te komen, 
kijkt de gemeente vervolgens of partners in de stad dat 
beeld bevestigen (dialoog met de stad) en wordt de kennis 
over de buurt vanuit verschillende beleidsvelden binnen de 
gemeente betrokken (zorg, veiligheid, wonen, ruimte, maat-
schappelijke voorzieningen). Daarbij krijgt de buurt scores 
op de volgende facetten:
• Specifieke kennis van (de problematiek in) de buurt: 

weten we wat het kernprobleem is in deze buurt? Is 
het tijdelijk of structureel?

• Aanwezigheid van partners en hulpbronnen in de buurt: 
kennen we in deze buurt partijen die zich in willen en 
kunnen zetten voor verbetering?

• Kennis van ontwikkelingen in de omgeving waarbij kan 
worden aangesloten. Ofwel: is er kans op synergie?

• Transformatiekansen van de buurt in de toekomst 
Op basis hiervan bepaalt de gemeente haar rol. 

2 De gemeente hanteert sinds 2012 de Buurtscore voor het bepalen wat 
Beheer-, Preventie-, Aandacht- en Focusbuurten zijn. De Buurtscore is een 
samengestelde indicator waarmee we de leefbaarheid van buurten moni-
toren. Een buurtscore van < 5,5 betekent ‘Aandachtbuurt’, een buurtscore 
van > 5,5 en < 6,5 is een Preventie- of Focusbuurt. De Buurtscore wordt 
bepaald door gegevens over de WOZ-waarde, het percentage werklozen, 
verblijfsduur van de bewoners, het veiligheidsgevoel van bewoners, hoe 
actief zij in de buurt zijn, het gevoel van buurtbinding en het algemene 
rapportcijfer dat bewoners de buurt geven.
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ONZE AMBITIE: 
de stip op de horizon 2030
Daar waar nodig in een gebied  
gebruiken we de Delftse Waaier om 
aan te geven welke ‘blaadjes’ we er  
in het bijzonder belangrijk vinden. 
Buurten waarbij een initiërende rol 
van de gemeente voor de hand ligt 
(vanuit noodzaak of kansen) komen 
daarbij bovenaan. Buurten waarvan 
het gezamenlijke beeld is dat de 
partners, aanwezige hulpbronnen of 
toekomstige transformatiekansen 
op termijn een verbetering van de 
leefbaarheid (buurtscore) zullen 
bewerkstelligen, komen minder hoog 
op de lijst. De gemeente neemt hier 
geen extra actieve rol, bovenop de al 
bestaande activiteiten. 

PRIORITEITEN 2017-2020: 
agenda voor de korte termijn
• We organiseren een integrale 

blik in de uitvoering. Het gaat 
om ‘grensontkennend’ werken: 
corporaties, gemeente, bewoners, 
zorg- en welzijnswerk en markt-
partijen in de buurt kijken over 
hun (taak)grenzen heen om elkaar 
te versterken en maatwerk voor 
de buurt te bieden.

• We sluiten aan bij de uitvoering 
van de Innovatieagenda Sociaal 
Domein.
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CONCLUSIE
Met deze woonvisie willen we een fundamentele verandering inzetten in zowel 

de sociale voorraad, het middensegment als de bovenkant van de woningvoor-

raad, zodat het aanbod beter aan gaat sluiten bij de wensen van de huidige en 

toekomstige inwoners van Delft. De kern is: veel meer diversiteit en variatie, 

zodat een complete ‘woonladder’ ontstaat.   





Naar een effectievere inzet van de sociale voorraad
Om beter aan te sluiten bij de vraag is binnen de sociale 
voorraad meer verscheidenheid aan woningen nodig én 
meer variatie aan woonaanbod in wijken. We zien als 
grootste opgaven: meer aanbod aan ruime woningen voor 
de sociale doelgroep, inspelen op tijdelijke woonvragen  
met producten als short stay, huisvesting voor bijzondere 
doelgroepen en mensen met zorg, maar ook vernieuwing 
van verouderde wooncomplexen. Gezien de huidige en  
toekomstige behoefte is er voor de sociale voorraad als 
geheel ruimte voor gedoseerde krimp.

Belangrijke partners bij het aanpakken van deze opgave zijn 
de corporaties en zorginstellingen. Delft trekt samen op 
met andere gemeenten om te komen tot een sociale regio, 
waarin gemeenten inspelen op de veranderende vraag in  
de eigen gemeente en samenwerken waar gewenst.
 
Vergroten van het middeldure en duurdere woonsegment
We zien de noodzaak om het middensegment in Delft fors 
uit te breiden, vooral met middeldure huurwoningen. We 
trekken nieuwe partijen aan om dit segment te realiseren, 
maar trekken ook op met bestaande partners zoals de 
woningcorporaties, ontwikkelaars en beleggers. 

In de koopsector is er een extra inspanning nodig in de 
uitbreiding van het duurdere segment, om goed aan te  
sluiten bij de woningvraag. Hiervoor willen we de excel-
lente locaties die Delft kent – zoals de Spoorzone/Nieuw 
Delft – benutten om er excellente producten te realiseren. 
Als compacte stad zetten we in op woonproducten die 
passen bij het stedelijk woonmilieu. Dit is aanvullend op  
de meer landelijke en dorpse woonmilieus in omliggende  
buurgemeenten. Over de realisatie van de gewenste 
landelijke en dorpse milieus maken we afspraken met de 
buurgemeenten en in de regionale woonvisie.

Woon- en leefomgeving die passen de ontwikkeling van 
internationale kennisstad
We zetten de verdere ontwikkeling tot internationale 
kennisstad en het hierop aanpassen van de woningvoorraad 
en woonomgeving versneld door. Dat betekent ook: het 
afmaken van de campus, de realisatie van nieuwe topmilieus 
en het ontwikkelen van publieke ruimte tot ‘huiskamers’ 
van de stad die passen bij de verscheidenheid van wensen 
van de solidaire kennisstad. 

Partners zijn onder meer TU Delft, DUWO, SHS, bedrijven 
uit de kennissector en aanbieders en ontwikkelaars van 
passende woningen voor de kennismilieu, maar ook betrok-
ken bewoners en partijen bij de aanpak van de buiten-
ruimte. 

Delft heeft, als kennisstad, een bijzondere positie in de  
Metropoolregio. Ook andere steden – met name Rotterdam 
en Den Haag – hebben belangrijke kennisinstellingen en 
kenniswerkers binnen hun grenzen. Samen staan we sterker 
en kunnen we het profiel van zowel Delft als partners in de 
regio versterken.

Co-creatie
De woonvisie is meer dan papier. De ambities moeten 
worden omgezet in creatieve ideeën voor uitvoering, 
experimenten, plannen en concrete projecten. Het moet de 
komende jaren leiden tot een stad waarin het aanbod van 
woningen en woonmilieus meebeweegt met de sociale en 
economische dynamiek en hier een impuls aan geeft. 

Een belangrijke rol ligt bij partners in de stad. De gemeente 
pakt haar rol waar dit passend is. De woonvisie brengen 
we in co-creatie tot uitvoering. Hiervoor stellen we een 
uitvoeringsagenda op.
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BIJLAGE: REGIE 
VOEREN OP 
WIJKEN





De gemeente wil regie voeren op wijken. Dat wil 
niet zeggen dat we de wijken loslaten of dat we 
geen beeld of visie hebben waar deze wijken naar 
toe bewegen. Regisseren van partijen kan niet zon-
der zelf ook kleur te bekennen. Daarom geven we –  
als een uitnodiging om de dialoog met de partijen 
verder te verdiepen – voor alle acht wijken beknopt 
een typering, de opgave en hoe we verwachten 
dat de toekomstige kansen bijdragen aan de drie 
hoofdthema’s van deze woonvisie: kennisstad,  
solidaire stad en stad in de regio. 

Onderstaand overzicht is niet bedoeld als een blauwdruk 
hoe de wijken binnen de periode van de woonvisie er uit 
moeten zien. Wél is het een spiegel voor keuzes die partij-
en maken en geeft het de kern weer hoe we de dynamiek 
van de wijk zien op de hoofdthema’s van deze woonvisie. 

BINNENSTAD

Typering | De binnenstad is hét Delfts visitekaartje. Dit is 
het gebied waarmee Delft zich zowel nationaal als interna-
tionaal etaleert, met historische panden aan de grachten. 
De binnenstad kent verschillende gebruikersgroepen:  
bewoners, ondernemers, horecabezoekers, winkelend  
publiek en toeristen. Er wonen veel studenten; het percen-
tage eenpersoonshuishoudens is hoog. In de binnenstad 
wonen jong en oud door elkaar. Van student, tijdelijk ver-
blijvende expat of startend huishouden. Maar ook de senior 
die soms zijn hele leven verknocht is aan de binnenstad. 
Het is de wijk met (in absolute zin) het grootste aandeel 
particuliere huur. In de westelijke en zuidelijke buurten zijn 
er verhoudingsgewijs meer studenten, terwijl in de ooste-
lijke en noordelijke buurten het meer gezinnen zijn die het 
leven van alledag bepalen. 
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De verbondenheid met de buurt is opvallend hoog. Een 
boven gemiddeld deel van de wijkbewoners levert een actie-
ve bijdrage aan het verbeteren van de buurt.

In het noordoosten (rond de Geerweg) en het zuidwesten 
(Vestegebied) heeft stadsvernieuwing gezorgd voor woon-
buurten met een afwijkende uitstraling: (kleinere) gezins-
woningen die na 1980 zijn gebouwd als vervangende (cor-
poratie)nieuwbouw. In Zuidpoort vinden we de recente 
nieuwbouw: voornamelijk appartementen. Er wonen weinig 
kinderen, relatief weinig studenten en des te meer senio-
ren. Het ondertunnelen van het voormalige spoorviaduct 
verbindt de Binnenstad met de omliggende woonbuurten 
uit de Hof van Delft. Nieuw Delft (Spoorzone) voegt een 
hoogwaardige, bruisende woonbuurt georiënteerd op het 
OV-knooppunt toe aan de Binnenstad. 

Opgave | De binnenstad is een sterke wijk, ook al doordat 
er géén eenzijdigheid in bevolking noch woningtype noch 
eigendomsvorm is. Het is een wijk die zich voortdurend 
ververst. We nodigen partijen van harte uit de vele kansen 
te pakken die deze wijk biedt. Het is voor corporaties 
mogelijk om zich qua goedkoopste voorraad terug te trek-
ken en de markt zijn werk te laten doen. Nieuwbouw van 
studentenwoningen is nog maar erg beperkt aan de orde 
in dit gebied. De rol van de gemeente ligt in het faciliteren 
van een goed woongenot in een mix van voorzieningen 
en doelgroepen. En het uitdagen van de markt om voor 
stedelijke gezinnen en groepen die niet lang aan een plek 
gebonden willen zijn, te zoeken naar een bredere en grote-
re huursector.

Kansen | Toekomstige ontwikkelingen in de binnenstad 
moeten met name bijdragen aan versterking op het thema 
kennisstad.
 
 

VRIJENBAN

Typering | Vrijenban is een zeer groene, ruim opgezette 
en door gezinnen gewilde wijk. Het is een wijk die zijn 
aantrekkingskracht heeft door de ligging tussen de Schie en 
de Delftse Hout. 
De goede verbindingen met de binnenstad en via de A13 
naar de regio maken het woonmilieu alleen maar aantrek-
kelijker.

Vrijenban is voornamelijk gebouwd net na de oorlog en 
kent zeven woonbuurten met ieder een sterke identiteit. 
Koop en huur is op wijkschaal in evenwicht, al kennen we 
enkele buurten (Bomenwijk, Biesland en Heilige Land) 
waar dat niet zo is. De Bomenwijk heeft een grondige en 
succesvolle vernieuwingsslag doorgemaakt. Het laatste 
gedeelte van de transformatie is gestokt. Het afmaken van 
deze buurt zorgt ervoor dat er een wand langs de A13 
gemaakt wordt waardoor de rest van de wijk in de luwte 
komt. En we voegen ook nieuwe, sociale woningen toe van 
een hogere kwaliteit.

Opgave | Vrijenban is een vitale wijk waar vertrek en 
vestiging van economisch draagkrachtige bewoners in even-
wicht is. De veerkracht ontleent deze wijk aan zijn sterke 
buurtidentiteiten én de doorstroomkansen die buurten 
bieden binnen de wijk. Typerend hiervoor is de vernieuwing 
van de Bomenwijk geweest. We spraken met Vestia af om 
de vernieuwing van de Bomenwijk daarom ook af te maken.

Op langere en middellange termijn biedt de wijk kansen. 
Kansen die liggen in transformatie van verouderde portie-
ketagewoningbezit en zo de vergrijzende zuidelijke buurten 
(Heilige land, Biesland) ook gebieden te laten zijn met  
een gezonde mix. Deze wijk kan met het toevoegen van 
de ontbrekende treden (middelduur en duur) de door-
stroming in de wijk effectiever tot stand laten komen. Er is 
een transformatieopgave voor het voormalig gemeentelijk 

Woonvisie Delft 2016-2023 | 77



vastgoed ‘De Staal’. Dit biedt de kans de entree van de stad 
en de wijk sterk op te waarderen en te markeren. Het kan 
daarmee ook een olievlekwerking hebben op de kwaliteits-
verbetering van het aangrenzende bestaande woongebied.

Kansen | Vrijenban is een wijk waar aangrijpingspunten lig-
gen die inspelen op de thema’s kennisstad en solidaire stad.

HOF VAN DELFT

Typering | Hof van Delft is een populaire wijk voor jonge 
gezinnen. Erg aantrekkelijk vanwege de gunstige ligging ten 
opzichte van de binnenstad en het station en het ontspan-
nen jaren dertig woonmilieu. Tegelijkertijd is Hof van Delft 
dichtbevolkt, stenig en kent het weinig openbaar groen en 
water. Het is een gemengde wijk; het accent ligt toch wel 
bij de (startende) gezinnen en de stedelijke (hogere en mid-
denklasse) gezinnen. Deze wijk heeft na de binnenstad en 
Voorhof de meeste particuliere huurwoningen. In de loop 
der jaren zijn enkele buurten ‘ontdekt’ door creatievelingen 
en studenten (bijvoorbeeld Westerkwartier en Olofsbuurt). 
Deze wijk kent een vertrekoverschot van draagkrachtige 
huishoudens, voornamelijk de doorgroeiende gezinnen die 
geen aanbod van ruimere eengezinswoningen in de wijk 
vinden. De echt stedelijke gezinnen blijven aan de wijk 
gebonden. Nieuw Delft zal in de Hof van Delft-Oost (met 
name Coendersbuurt) de identiteit van wonen en woon-
omgeving versterken. Ook het park Spoorzone betekent 
een positieve en ontspannen toevoeging aan deze stenige 
wijk.

Opgave | In deze over het algemeen gemengde wijk zijn 
enkele buurten met een hoog aandeel (goedkoop) cor-
poratiebezit. Deels is dat te verklaren vanuit de stadsver-
nieuwing (het Westerkwartier), deels door de naoorlogse 
uitbreiding met portiekflats zoals in de Westeindebuurt. In 
deze wijk zijn kansen om locatiekenmerken en kwaliteit 

beter met elkaar te verbinden. Dit biedt verruiming van 
mogelijkheden voor een groep die net wat meer kwaliteit 
wil in de sociale sector of het middensegment. Daarmee 
is het ook een kans om scheefwoners te verleiden en/of 
doelgroepen aan te trekken die bewust kiezen voor het 
niet-kopen. Bevordering van doorstroming door huren 
passend bij het kwalitatief hoge profiel van de wijk. 

Kansen | Toekomstige ontwikkelingen in de Hof van Delft 
spelen met name in op het thema kennisstad.

VOORDIJKSHOORN

Typering | Voordijkshoorn is een ruim opgezette wijk  
met veel groen, water en voorzieningen. De wijk kent een 
staalkaart aan buurten van meergezins naoorlogs tot de 
meest recente grote eengezinsuitbreidingslocatie:  
Harnaschpolder. En daartussen de jaren tachtig laagbouw-
uitbreiding in de Ecoduswijk en de Hoornse Hof uit de 
jaren negentig/nul. Allemaal overigens buurten in een  
wijk waar veel gezinnen met kinderen zich thuis voelen. 
Waar alleen de Kuyperwijk-Zuid veel draagkrachtigen 
verliest, trekken de Molenbuurt en de wijk Den Hoorn 
(Harnaschpolder) en Hoornse Hof veel gezinnen.

Het nadeel van de sterke gerichtheid op kinderrijke 
gezinnen is dat de meeste buurten nog ‘onvolwassen’ 
zijn: er wonen veelal huishoudens in één levensfase. In de 
oudere buurten (Kuyperwijk, Marlot, Ecodus) is de menging 
tussen startende gezinnen en emptynesters sterker, ook al 
omdat deze buurten meer variatie in woningtypen kennen.

Opgave | In deze wijk is het aandeel corporatiehuur-
woningen groter dan het gemiddelde. Hier zien we kansen 
voor menging. Het bij de tijd houden van de woningmarkt-
positie van deze wijk is noodzakelijk. Vooral omdat in de 
directe nabijheid nieuw, hoogwaardig aanbod is bijgekomen, 
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waardoor de van oorsprong redelijke woningmarktposi-
tie snel verslechtert. Gentrificatie is niet vanzelfsprekend 
voor deze wijk. Met name voor de Kuyperwijk, waar naast 
woningmarktpositie ook leefbaarheidsproblemen én sociale 
problematiek is, vraagt dit een actievere rol van de gemeen-
te. Ook al in het verleiden van partijen om investeringen in 
hun bezit grondiger te laten zijn dan alleen het ‘bij de tijd 
houden’ en partijen te wijzen op de waardecreatie. 

De opgaven specifiek voor de Kuyperwijk-Noord en 
-Zuid zijn in hoofdstuk 3.3 expliciet beschreven onder de 
gebiedsgerichte aanpak.

Het behoud van kwalitatief goede schaarse sociale een-
gezinswoningen, bijvoorbeeld in de Ecodusbuurt, blijft 
noodzakelijk.

Kansen | De wijk Voordijkshoorn biedt kansen die  
uitdrukkelijk op het thema solidaire stad inspelen.

WIPPOLDER

Typering | In de Wippolder zijn buurten met een zeer 
sterke identiteit: zowel architectonisch als sociaal-econo-
misch. Kenmerkend voor de wijk is de diversiteit van de  
bebouwing als de (zorgvuldige) inrichting en afstemming 
van de openbare ruimte op de bebouwing. Het is een 
gebied met hoofdzakelijk vooroorlogse woningen, kleine 
winkeltjes en horeca. Er is een sterke scheiding tussen de 
noordelijke woonbuurten (ook onderling) en de TU-cam-
pus. De Wippolder kent veel kennisintensieve werkgele-
genheid, doordat een groot deel van de wijk bestaat uit 
de campus. Door de bewuste variatie in bebouwingstypen, 
de mix van studenten en andere kenniswerkers is het een 
vitale wijk die zich altijd ververst. Het zijn buurten waar 
mensen zich de stoep toe-eigenen: het bruist waar het 
moet bruisen en het is rustig waar het rustig is. De fiets 
is het belangrijkste vervoermiddel in deze dicht op elkaar 
gepakte wijk. Vooral ook omdat in deze wijk zich spontaan 
enkele ‘studentenkwartieren’ hebben ontwikkeld.
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Opgave | In de Professorenbuurt staan enkele voor-
oorlogse en net naoorlogse (meergezins-)woningen. Het 
zijn woningen met een lage (bouw-)kwaliteit waar de 
stadsvernieuwing aan voorbijgetrokken is. Deze woningen 
een hedendaagse kwaliteit geven is een belangrijke opgave 
voor de woningeigenaren. 
De rol van de gemeente zien we in verleiden en het  
stimuleren van de creativiteit in de aanpak: kluswoningen in 
(coöperatieve) zelfwerkzaamheid of woningen in zelfbeheer 
en met aandelen uitgeven.

Een gedeelte van de Wippolder vergrijst. Het is de opgave 
de binding van de bewoners aan de wijk te combineren met 
het verleiden naar seniorenwoningen. Deels kan dat door 
in de Professor Schoemakerplantage hoogwaardig aanbod 
voor hen te maken. 

De campus staat voor een grote verstedelijkingsopgave om 
tot een living campus te komen. Opgaves echter met in het 
achterhoofd dat er genoeg energie en kracht in deze wijk 
is, zodat er voor ‘de markt’ voldoende kansen zijn om dit 
op te kunnen pakken.

Kansen | De Wippolder kan met name bijdragen aan de 
kennisstad. De campus heeft regionale uitstraling. 

BUITENHOF

Typering | De Buitenhof is een typische uitbreidingswijk 
uit de jaren zestig en zeventig. De wijk heeft veel galerij flats, 
maar is daarnaast ook zeer groen en ruim opgezet.  
De Buitenhof is ‘beroemd’ om de vier aandachtsbuurten:  
Reinier de Graafbuurt, Gillisbuurt,Rode Dorp en Buitenhof- 
Noord. Minder bekend is ook dat het enigszins geïsoleerd 
liggende zuidwesthoek van de wijk Buitenhof de eerste echte 
nieuwbouw villabuurt kent: Al snel door Delftenaren direct 
als “goudkust” gedoopt. Tussen de tien buurten in Buitenhof 

liggen groenstroken en waterpartijen die van oost naar west 
lopen en de buurten van elkaar scheiden. Hierdoor vormen 
de buurten als het ware ‘groene kamers’. Deze zijn vooral 
georiënteerd op de Buitenhofdreef, zodat de totale wijk naar 
binnen is gekeerd. Het noordelijk deel van Buitenhof heeft 
veel galerijflats en portieketagewoningen. In de zuidelijke 
buurten van Buitenhof zijn vooral eengezinswoningen. In 
Buitenhof staat het merendeel van de sociale woningen van 
Delft. Er zijn enkele buurten waar alleen maar sociale huur is. 
Tegelijkertijd is niet één corporatie ‘gebiedseigenaar’: de vier 
corporaties hebben pondsgewijs hun deel. 

Opgave | Zie onder gebiedsgerichte aanpak in hoofdstuk 
3.3. We continueren het ‘Streefbeeld Buitenhof 2030’. 
Aanvullend hierop is het invullen met nieuwe woningen 
aan de randen (Delfia-terrein en vrijkomend gebied Reinier 
de Graaf-ziekenhuis). We benaderen dit integraal, waarbij 
breed gekeken wordt naar mogelijkheden en ontwikkelin-
gen op het gebied van onder meer een goede openbare 
ruimte, klimaatbestendigheid, groen en water, duurzaam 
bouwen en energietransitie, en riolering. Hierin wordt de 
Groen-Blauwmethodiek die inmiddels succesvol is afgerond 
in Delft-Zuidoost mede als leidraad genomen.
 
Kansen | De transformatieopgave in Buitenhof speelt na-
drukkelijk in op doelstellingen van het thema solidaire stad.

VOORHOF

Typering | Typerend aan de naoorlogse wijk Voorhof is  
de hoogbouw rondom het winkelgebied De Hoven. De 
meeste woningen zijn in seriematige, grootschalige bouw-
stroom tot stand gekomen in de jaren zestig. Zo kon snel 
de woningnood gelenigd worden net na de oorlog. Voorhof 
was destijds volgens de principes van de ‘moderne steden-
bouw’ ontworpen: functiescheiding (van wonen, werken, 
voorzieningen en infrastructuur), ensembles (stempels) van 
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hoog-, middelhoog- en laagbouwwoningen. Voorhof kent de 
hoogste dichtheid van woningen en de meeste dynamiek 
van alle Delftse wijken. Voor een deel komt de dynamiek 
doordat deze wijk het grootste aandeel (middeldure) 
particuliere huur kent in beheer bij institutionele partijen. 
Dit segment vervult een waardevolle functie op de Delftse 
woningmarkt: het is een flexibele voorraad voor hen die 
zich niet willen binden aan een koopwoning.
Naar het zuiden toe zijn er enkele laagbouwbuurten 
gebouwd in de jaren zestig en zeventig met ietwat  
anonieme uitstraling. De wijk kent veel verzorgingshuizen.
 
Opgave | Verwezen wordt naar de gebiedsgerichte aanpak 
beschreven in hoofdstuk 3.3.
 
Samenvattend is de opgave om de gestopte vernieuwing 
van de Poptahof af te maken een kwalitatieve verbinding 
tussen Poptahof en de campus te ontwikkelen en het pro-
grammatisch als fysiek en ruimtelijk verbinden van Nieuw 
Delft aan Voorhof. Dat vraagt samen met partners om 
een gedeelde visie voor de korte en middellange termijn, 
zodat de betrokken partijen hierin hun rol en inzet kunnen 
bepalen en afstemmen. Verkoop van bezit is in dit gebied 
ongewenst in het licht van deze ontwikkelingen. We willen 
alle delen tot één geheel maken om zo een aantrekkelijke 
woon/werk-wijk met een hoge ruimtelijke kwaliteit vlak bij 
het Delfts centrum te laten ontstaat.
Voor de laagbouwbuurten is de opgave een koppeling 
met het gebied Schieoevers, Delft-Zuid en Vulcanusweg te 
maken. 

Kansen | Zijn tweeledig. De transformatieopgave in 
Voorhof zou gericht moeten zijn op het thema solidaire 
stad. Anderzijds kunnen initiatieven in de centrale as een 
kans zijn op doelstellingen van het thema Delft in de regio. 
Bijdragen aan een sterk geprononceerd stedelijk topmilieu 
met regionale uitstraling.

SCHIEOEVERS – DELFT-ZUID - 
VULCANUSWEG

Typering | Het gebied tussen de Schie, Vulcanusweg en 
Delft-Zuid herbergt nu vooral ruimte voor bedrijvigheid. 
Het noordelijk deel (begrensd door TU-campus/Rotter-
damseweg, Vulcanusweg, Laan van Braat en de Kruithuis-
weg/bedrijvenstrook) kent een zeer aantrekkelijke ligging 
tegen de binnenstad aan en ligt tussen de twee stations in. 
Aan de westzijde wordt het gebied begrensd door twee 
woonwijken (zie onder Voorhof), aan de oostzijde door de 
TU-campus. Schieoevers is onderdeel van het kerngebied 
van het TIC-Delft. De rol van Schieoevers hierin is het 
onderbrengen van de functies werken, cultuur, broedplaats 
creatieve economie, sport, ontspanning, ontmoetingsplek-
ken én wonen. Momenteel kent het gebied deels al een 
cultureel pioniersklimaat, maar is er een grote hoeveelheid 
bestaande bedrijfsgebouwen.

Opgave | Schieoevers-Noord is een gebied vol potentie. 
Nu al maakt het een geleidelijke organische ontwikkeling 
door van bedrijventerrein naar een gebied waar wonen, 
werken en recreëren worden gemengd. Het doorzetten van 
deze verkleuring in het noordelijk deel naar nieuwe kennis-
intensieve en creatieve bedrijvigheid in combinatie met 
een compact stedelijk woonmilieu is de opgave. Door het 
toevoegen van een nieuw, compact gemengd stedelijk milieu 
biedt het de verbinding tussen de westelijke woonwijken en 
de campus, met daarbij volop mogelijkheden voor ontmoe-
ting. Het kan dienen als broedplaats voor nieuwe ideeën en 
ontwikkelingen voor de cultureel creatieve economie en de 
kenniseconomie. De toekomstige bebouwing en functies aan 
de Abtswoudseweg vormen de overgang tussen woongebied 
en gemengd stedelijk gebied. Het is de bedoeling dat de 
Vulcanusweg nieuw leven ingeblazen wordt, zodat de straat 
weer interessant wordt voor ondernemers en bewoners. 
Variatie in het straatbeeld en functiemenging met hoge 
kwaliteit van groen en water zijn noodzakelijk.
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Kansen | Ontwikkelingen in dit gebied bieden kansen voor 
een bijdrage op de thema’s kennisstad en stad in de regio.

TANTHOF

Typering | De wijk Tanthof is de grootste woonwijk van 
Delft, met veel eengezinswoningen. In plaats van groot-
schalige stadsvernieuwing van de oude wijken, is in Delft  
in de jaren ’70 en ‘80 meer ingezet op uitbreiding van  
woningen met contemporaine kwaliteit ‘in de polder’.  
De weg Abtswoude splitst de wijk in twee delen: Tanthof- 
Oost (als eerste midden jaren zeventig begonnen) en  
Tanthof-West (uit de jaren tachtig en negentig). Ten zuiden 
van de wijk ligt het recreatiegebied Midden-Delfland.  
Tanthof-Oost en Tanthof-West onderscheiden zich van 
elkaar door het verschil in bouwstijl. Oost heeft veel  
woningen in de bouwstijl van de jaren tachtig: de woon-
erven, verkeersdrempels en een wat schrale, stenige 
uitstraling. Tanthof-West straalt een zakelijker elan uit in 
de architectuur en de stedenbouwkundige structuur is 
helderder.

Opgave | Zie onder gebiedsgerichte aanpak in hoofdstuk 
3.3. Samenvattend moeten we voorsorteren op de demo-
grafische ontwikkelingen: ontgroening en vergrijzing. Het is 
de opgave om met visievorming te komen om duidelijker 
een (gedeeld) inzicht te krijgen in welke richting deze wijk 
zich moet ontwikkelen, met specifieke aandacht voor de 
marktpositie van de HAT-woningen in deze wijk.

Kansen | Ontwikkelingen in Tanthof zijn gericht op de 
bijdrage aan het thema solidaire stad.
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