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Deel 1: Context (informatief)
Masterplan Nieuw Delft

Het plan definieert een ruimtelijk raamwerk van verbin-
dingen. Een raamwerk dat de toekomstige ontwikkeling 
van het Spoorzone gebied faciliteert zonder exact voor te 
spiegelen en te definieren hoe de toekomstige gebouw-
typologie en architectuur eruit moet komen te zien. Het 
plan legt niet alles vast maar lokt ontwikkelingen uit. Het 
stedenbouwkundige plan moet in dat perspectief tot de 
verbeelding spreken en verleiden. Het ruimtelijke raam-
werk zal een eigenstandige logica, kracht en schoonheid 
moeten hebben. 

Bij de zoektocht naar die autonome kwaliteit hebben wij 
ons laten inspireren door het DNA van het Delftse stads-
beeld; de diepe perspectieven, de markante silhouetten 
en de stedelijke interieurs.
De lange lijnen in de noord-zuid richting dragen de ruim-
telijke structuur van de historische stad en contrasteren 
met de discontinuïteit en het pragmatisme van de verbin-
dingen in de oost-west richting. Een prachtige ruimtelijke 
structuur die lijkt op dat van een textielweefsel met in één 
richting de dragende inslag en in de andere de differenti-
atie en kleurenrijkdom van de inslag. 

2



3D-beeld vanuit het zuiden
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De hoofdplanstructuur van het masterplan is uitgewerkt 
tot een robuust en autonoom ruimtelijk raamwerk van 
watergangen, verkeerslijnen en groengebieden. 
Een raamwerk dat niet alleen de omringende stadsdelen 
verbindt maar ook de mogelijkheden om de verschillende 
planfragmenten een eigen kleur te geven maximaliseert. 
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Uitsnede Essentiekaart  (bron: IOP, vastgesteld november 2013)
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Stadsbeeld

De hoofdstructuur en de programmering van het plan 
maakt het mogelijk om initiatieven van verschillende pro-
grammatische aard en korrelgrootte gelijktijdig te facilite-
ren. Op basis van ontwikkelingsstrategiën gebaseerd op 
de specifieke kleur en karakteristiek van de drie plandelen 
kan, wanneer aan de orde, op meerdere plaatsen tegelijk 
worden gestart. In alle plandelen is bovendien gezocht 
naar de mogelijkheden voor kleinschalige ontwikkeling 
door particulieren naast de meer traditionele vormen van 
collectief opdrachtgeverschap.

Het  Van Leeuwenhoekkwartier
Het stadsbeeld van “Zicht op Delft”  wordt hier gevormd 
door “de hoeksteengebouwen”. Robuuste stadsgebouwen 
op de koppen van de lange bebouwingsstroken, die als 
boekensteunen de rijen individuele woonhuizen begren-
zen. De hoeksteengebouwen vragen door hun schaal en 
complexiteit om een vorm van collectief opdrachtgever-
schap. Bovendien fungeren ze door hun gebouwde par-
keervoorzieningen als kwartiermakers en aanlegsteigers 
voor de kleinere particuliere ontwikkelingen.

De forse hoeksteengebouwen zijn minimaal 6 lagen hoog 
en maximaal 12 lagen hoog. Boven de 6e laag hebben 
de hoeksteengebouwen een 7e laag met een setback. De 
eerste 6 lagen verankeren de hoekstenen in de stedelijke 
ruimte en verbindt ze met de schaal van de aangrenzende 
bebouwing. Het systematisch gebruik van de setback 
boven de 6e laag viert de mogelijkheden om uitbundig te 
genieten van het uitzicht op het stadsilhouet.
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Foto maquette plan Palmbout, ‘Zicht op Delft’. (Basis van het huidige referentieplan & Essentiekaart uit het IOP, 2013)
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“Zicht op Delft” borgt de architectonische kwaliteit door 
een in opzet eenvoudige en klassieke set principes of 
thema’s. Deze klassieke thema’s bemiddelen tussen de 
stedelijke ruimte en de gebouwen en kunnen los van stijl 
sturing geven aan het langjarige realisatieproces.

Voor de drie plandelen gelden dezelfde overkoepelende 
architectonische thema’s. 
Het historische Delft is een stad met overwegend gemet-
selde gebouwen ontsloten door monumentale entrees en 
de karakteristieke “Delftse stoep”. Bovenop dit basement 
bestaat het stadsbeeld uit gemetselde gevelvlakken met 
grote regelmatige en meest vertikale raamopeningen. Dit 
vlak wordt beëindigd door een fors gedimensioneerde 
dakgoot. In het geval van een derde laag kent deze 
kleinere raamopeningen die samen met de dakgoot en 
de dakvorm de kroonlijst vormen die het gebouw beëin-
digd. Deze telkens terugkerende ordeningsprincipes zijn 
ontleend  aan de klassieke principes van de architec-
tuur en dragen op subtiele en haast onderhuidse wijze 
zorg voor samenhang en rust in de stedelijke ruimte. 
De driedeling van het gevelbeeld in een basement, 
een piano nobile en de kroonlijst vormt een canon die 
springlevend is. Een canon die om aandacht en reactie 
vraagt los van welke architectuurstijl door de individuele 
architect wordt beleden. Het gaat bij het ontwerpen van 
die reactie niet om het zielloos opvolgen van regels maar 
om het eigentijds vertalen of reageren op deze klassieke 
ordeningsprincipes.

De gebouwen zijn in hoofdzaak gemetseld. De trans-
parantie van het gevelvlak van de piano nobile, de 
verdiepingen tussen begane grond en kroonlijst is hierbij 
cruciaal voor de beleving van het stadsbeeld. Een open 
en toegankelijk stadsbeeld vraagt om een percentage 

van minimaal percentage van om en nabij de 45% aan 
raamopeningen in het gevelvlak van de  verdiepingen. 
Dit markeert de subtiele grens tussen een gesloten 
gemetseld vlak met gaten en en een transparant ogend 
gemetseld raster rondom raampartijen. De gevels van de 
begane grond en “de kroonlijst” onttrekken zich aan deze 
transparantieregel.    

Het basement, de begane grond van ieder gebouw 
regelt de wijze waarop het gebouw is aangesloten op 
de openbare ruimte van de stad. Ontsluiting, publieke 
toegankelijkheid, oriëntatie van de aangrenzende ruimtes 
op de straat worden in dit deel van de gevel vormgegeven. 
De architectuur van de begane grond laag geeft vorm 
aan het gebruik en de directe beleving van de stad door 
de bewoner/ gebruiker en de passant. Dit vraagt om een 
extra architectonische articulatie. Extra hoogte van de 
begane grond (bij publieke functies 1,5 tot 2 lagen), het 
gevelvlak iets terugliggend ten opzichte van de hoofd-
massa van het gebouw, een meer taktiel materiaalgebruik 
en een grotere transparantie dan het gevelvlak van de 
verdiepingen zijn middelen hieraan vorm te geven.  

De articulatie van de dakrand en de dakvorm vormt het 
slotakkoord van de architectuur. Dit slotakkoord vraagt in 
ieder gebouw om aandacht en vormgeving. Het bepaalt 
de wijze waarop het individuele gebouw zich aftekent 
tegen de lucht en samen met zijn buren het dakland-
schap van de stad vorm geeft. De kroonlijst, de setback, 
het dakterras, de kapvorm, de duurzame materialisatie 
van het dak door de toepassing van daktuinen/terrassen 
en zonne-energieinstallaties zijn middelen waarmee deze 
beëindiging  als een eigentijds slotakkoord  kan worden 
vormgegeven.

Regels, briljante uitzonderingen en het gesprek
Deze aanzet voor architectonische uitwerkingsregels 
levert inspiratie en sturing op in het langjarige proces van 
uitwerking. Thema’s of regels om de architectonische 
kwaliteit aan te toetsen zijn echter alleen productief als er 
in het proces zelf sprake is van interactie tussen diegene 
die de thema’s aanreikt en de architecten en opdrachtge-
vers die er mee werken. De thema’s en uitwerkingsregels 
richten zich op samenhang tussen de gebouwen onder-
ling en de gebouwen en de stedelijke ruimte. Ze leveren 
een grondtoon op voor het plan Nieuw Delft. Net zoals de 
Delftse binnenstad naast een grondtoon ook prachtige 
uitzonderingen kent zal het plan ruimte moeten bieden 
voor uitzondering en verbetering. Regels moeten  verdere 
aanscherping van de ambities, innoverende initiatieven 
of de geniale afwijking nooit onmogelijk maken. Alles wat 
beter is dan de regel moet omarmt worden. Het kunnen 
maken van de afweging of iets beter is vraagt om vrij-
moedigheid en interactie tussen de actoren in het proces 
zelf. Het nadenken over intensieve planbegeleiding en 
supervisorschap die open minded blijft tijdens de realisa-
tie van het project hoort bij het vormgeven en borgen van 
de toekomstige architectonische kwaliteit. Het organi-
seren van een dergelijke vorm van persoonlijke kwaliteit, 
continuïteit en betrokkenheid is essentieel bij langjarige 
gebiedsontwikkeling die mikt op duurzame kwaliteit. 

De architectuur
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Referentiebeelden ‘Delftse Architectuur’, ‘Zicht op Delft’. 

Regels Beeldkwaliteit, ‘Zicht op Delft’. 
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Kwaliteitsborging in het proces van planontwikkeling.   

In het proces van planontwikkeling wordt, met behoud 
van de individuele inbreng en keuzevrijheid van de 
zelfbouwer en de projectontwikkelaar, gestreefd naar een 
zo goed mogelijke borging van de ruimtelijke en archi-
tectonische kwaliteit. Met name de samenhang tussen 
architectonische uitwerking en stedenbouwkundige 
context staat hierbij centraal. Naast kavelpaspoorten, 
bouwregels en beeldkwaliteitthema’s zijn architecten-
keuzen en planbegeleiding in het planproces zelf van 
doorslaggevend belang. 

Architectenselectie
Voor het bereiken van de beoogde hoge ruimtelijke kwa-
liteit van Nieuw Delft is de keuze van goede en geschikte 
ontwerpers van grote betekenis. Gelet op de individuele 
belangen van zelfbouwers/ontwikkelaars tegenover het 
gemeenschappelijke algemene belang van een mooi en 
samenhangend Nieuw Delft, is het van strategisch belang 
om het selectieproces goed en evenwichtig in te richten. 
De wijze van selectie van architecten voor Nieuw Delft 
is afgestemd op het type opgave. Er zijn 4 verschillende 
procedures. 

 − Voor particuliere ontwikkeling met eindgebruikers (PO 
en CPO) geldt dat de stadsbouwmeester in overleg 
met de stedenbouwkundige supervisor vooraf aan-
beveling doet  voor architecten in de vorm van een 
referentielijst op basis van publieke oproep;

 − Voor particuliere ontwikkeling ten behoeve van eind-
gebruikers (PO en CPO), waarbij concrete ontwerp-
voorstellen aangeboden worden, wordt de architec-
tonische en stedenbouwkundige kwaliteit in een zo 

vroeg mogelijk stadium door de stadsbouwmeester 
en de stedenbouwkundige supervisor getoetst aan het 
criterium hoogwaardige architectuur;

 − Voor beeldbepalende gebouwen (de zgn. hoek-
steengebouwen) zal in beginsel altijd een tender of 
prijsvraag in de vorm van een meervoudige opdracht 
plaatsvinden. Voor de architectenkeuze zal de stads-
bouwmeester in samenspraak met de stedenbouw-
kundig supervisor vooraf referentielijsten samenstel-
len;

 − Voor projectmatige ontwikkelingen geldt dat de archi-
tectenkeuze door de ontwikkelaar na overleg met de 
stadsbouwmeester en stedenbouwkundig supervisor 
op basis van diens referentielijsten zal plaatsvinden; 

De referentielijsten van de stadsbouwmeester en ste-
denbouwkundig supervisor zijn niet dwingend maar 
richtinggevend voor het gevraagde kwaliteitsniveau en de 
geschiktheid voor de specifieke opgave.

Particuliere planontwikkeling & begeleiding
Het planproces en de planbegeleiding zal op het punt van 
ruimtelijke kwaliteit gedurende het gehele ontwikkelings-
traject helder en consistent moeten zijn. In de kavelpas-
poorten wordt duidelijk aangegeven waaraan zelfbouwers 
en ontwikkelaars zich op het punt van ruimtelijke 
voorwaarden moeten houden. Hierbij wordt een duidelijk 
onderscheid gemaakt tussen eisen en aanbevelingen in 
de bouwregels c.q. de bouwenvelop. De planbegeleiding 
wordt verzorgd door de stadsbouwmeester en de steden-
bouwkundig supervisor. De eisen en aanbevelingen zijn 
door Welstand vooraf geaccordeerd, waardoor zij in het 
geval van zelfbouwers (PO en CPO) bij de omgevingsaan-
vragen slechts een globaal toetsende rol spelen. 

Projectmatige planontwikkeling & begeleiding
Voor projectmatige ontwikkeling geldt de gebruikelijke 
procedure van Kwaliteitskamer en Welstandcommissie. 
Gedurende het ontwerpproces zal de stedenbouwkundig 
supervisor de uitwerking van het ontwerp binnen de 
regels van het kavelpaspoort toetsen en bewaken. Tussen 
schets- en voorlopig ontwerp zal de Kwaliteitskamer een 
presentatie krijgen van deze uitwerking. Tenslotte zal op 
het niveau van een definitief ontwerp en in het kader van 
de aanvraag omgevingsvergunning het uitgewerkte bouw-
plan aan Welstand ter goedkeuring worden voorgelegd.
Het proces van architectenselectie en planbegeleiding 
zal vooraf worden opgenomen in de overeenkomst(en) die 
gesloten worden met particuliere initiatiefnemers en de 
professionele marktpartijen.
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Nieuw Delft
Stedenbouwkundig referentieplan versie: november 2015
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Het netwerk van Nieuw Delft van openbare ruimtes 
bestaat behalve uit de straten, pleinen en parken van 
Nieuw Delft uit de overgang naar mogelijk toekomstige 
(semi) publieke ruimtes in de gebouwen. De openbare 
ruimte van de stad wordt gekoppeld aan (semi) open-
bare ruimtes waar divers programma te vinden is. De 
stationshal met veel winkels, de tuin als terras achter het 
voormalige station en de atria langs het park met een 
filmhuis, grand café of andere functies. De kaart toont 
waar de kansen liggen voor het direct verbinden van het  
openbare netwerk van Delft aan de semi-publieke interi-
eurs van aangrenzende gebouwen. 
Het raamwerk van openbare ruimtes is hiervan de drager. 
Binnen dit raamwerk onderscheiden we verschillende 
karakteristieken.

 − De Vestibule; entreeplein tussen stationsplein en het 
centrum van Delft

 − Het Overstapplein; een overzichtelijk en efficiënt 
georganiseerd busplein

 − De Tuin; semi-openbare tuin met een sterke koppeling 
met  het hergebruik van het voormalige station

 − Hoogstedelijk park; intensief gebruikt park als 
centrale ruimte van het Van Leeuwenhoekkwartier.

 − Stedelijk park; park voor de omliggende buurten
 − De Hoven; besloten hoven gekoppeld aan een 

doorsteek door de langgerekte bouwblokken van het 
Van Leeuwenhoekkwartier.

Deze verschillende openbare ruimtes geven specifieke 
vestigingsvoorwaarden voor mogelijke toekomstige 
publieksfuncties in het Van Leeuwenhoekkwartier. In de 
gebiedsontwikkeling zal het erom gaan deze kansen voor 
interessante stedelijke programmering van het gebied 
ook daadwerkelijk aan te grijpen. 

Openbare Ruimte
Van Leeuwenhoekkwartier.

vestibule
bolwerk

overstap
-plein

tuin

hoogstedelijk park  stedelijk park  

hof hof

grote verscheidenhed aan openbare ruimtes in het Leeuwenhoek kwartier

aantrekkelijke locaties verbonden aan openbare ruimtes in het Leeuwenhoek kwartier,  openbare 
ruimte in combinatie met het juiste programma: City Lounge
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Raamwerk van openbare ruimtes in het Van Leeuwenhoek kwartier (bron: ‘Nieuw Delft,City Lounge’)

hoog 
stedelijk 

parkhof

hof stedelijk 
park

tuin
overstapplein

vestibule

bolwerk

IreneBoulevard

Stationsplein

Van
 Le

eu
wen

hoekp
ark

Wes
tve

st

Engels
est

raa
t

Co
en

de
rs

tra
at

Hou
ttu

inen

Hou
ttu

ine
n

Nieu
we G

rac
ht

13



Uit ‘Nieuw Delft, City Lounge’
augustus 2014

De rapportage ‘City Lounge’ geeft een een inspirerende 
doorkijk op het karakter en de verblijfskwaliteit van de 
openbare ruimte in Nieuw Delft. Voor Veld 2 is de uitwer-
king van het stadspark, het overstapplein en de relatie van 
de gebouwen langs de oostrand met het park relevant.   
In deze concept randvoorwaarden zijn de onderwerpen 
Hoogstedelijk park, Overstapplein en Gebouwen aan het 
park uit de rapportage ‘City Lounge’ opgenomen.

Hoogstedelijk park

Deze langgerekte ruimte op het dak van de spoortunnel 
is een uitgelezen kans om een hoogwaardig en stedelijk 
park te realiseren in hartje Nieuw Delft. 

Vanaf het Overstapplein gezien ligt het eerste deel van het 
park ongeveer 1,3 meter hoger. Een grote zittrap vormt 
hier de entree van het park. Bomen staan in de trap en 
brengen het groen van het park tot dicht bij het Overstap-
plein. Het reliëf verderop in het park volgt het reliëf van 
het dak van de tunnel, waardoor een enigszins schuin 
liggende ligweide op de zon ontstaat. De binnenruimtes 
van het park hebben een sterke omkadering met bomen, 
hierdoor is het park op ooghoogte groen met de bebou-
wing van de stad als decor.

De rand aan de oostzijde van het park sluit op twee plaat-
sen direct aan op de aangrenzende bebouwing van Veld 
2. Hier kan de inrichting van het park worden ontworpen 
in directe verbinding met de functies op de begane grond 
van de bebouwing.

ontmoetingstrap tussen park en buspleingrasvlak als ligweide en informeel gebruik
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Impressie openbareruimte Van Leeuwenhoekpark “Hoogstedelijk park” (bron: ‘Nieuw Delft,City Lounge’)
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Uit ‘Nieuw Delft, City Lounge’
augustus 2014

Overstapplein
Het Overstapplein is sterk functioneel ingericht. Het is 
een transferruimte op het dak van de fietsenstalling waar 
bussen en taxi’s af en aan rijden om de stationsomgeving 
te verbinden met de omliggende wijken en gemeentes.

In de randen van het plein is ruimte om de verblijfskwa-
liteit te vergroten. Allereerst de rand van het iets hoger 
gelegen park dat aan het overstapplein grenst. Deze 
grens tussen park en plein kan worden aangegrepen voor 
een detaillering die de verblijfskwaliteit van het plein kan 
verhogen. In de twee andere randen van de pleinruimte 
kan meubilair worden toegevoegd dat zich verhoudt tot 
de maat en schaal van het stationsplein. Een groot en 
langgerekt zitelement langs de rand van het station en in 
het verlengde van het aangrenzende park groenaanplant 
voor het voormalige stationsgebouw.

Verlichting kan er voor zorgen dat dit vrijwel volledig 
verharde plein ‘s avonds en ‘s nachts een prettige ver-
blijfsruimte blijft om op de bus te stappen of naar het 
station te gaan.

zitelement in verhouding met de grootte van het plein verlichting verzacht “harde’openbare ruimte in de avond

plein met groen en verblijfskwaliteit langs de randen

Busplein vaak zeer functioneel en “hard”ingericht 
(referenties Amersfoort, Eindhoven)
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Impressie en schets openbareruimte Stationsplein “Overstapplein” (bron: ‘Nieuw Delft,City Lounge’)
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ca. 50 m
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Uit ‘Nieuw Delft, City Lounge’
augustus 2014

gebouwen in direct contact met de open-
bare ruimte (referentie Rotterdam, Hotel 
New York) 

terrassen aan het park

Gebouwen aan het park
Een viertal gebouwen, waaronder twee gebouwen op 
Veld 2, heeft de mogelijkheid om ruimtelijk direct aan te 
sluiten op de parkruimte. 
Programma’s die zich in deze gebouwen nestelen kunnen 
profiteren van een directe uitloop in het park. 

Het park kan op haar beurt kleur en betekenis krijgen 
door deze levendige interactie tussen publiekgerichte 
programma’s en het park. Deze vier locaties bieden kan-
sen voor het realiseren en vormgeven van een graduele 
overgang tussen de openbare ruimte en de bebouwing.
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graduele overgang van privé naar openbaar 
(referentie Amsterdam, Amsterdams Historisch Museum)

visueel contact tussen binnen en buiten groepering functies rond atriumruimte, 
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Deel 2: Bouwenvelop & Bouwregels
Veld 2

20



Hoogteligging
De Ireneboulevard wordt ter plaatse van Veld 2 aangelegd
oplopend vanaf de parkzijde van een hoogte van
2,15m+NAP tot 2,56m+NAP bij de brug over de gracht.
Het park ligt op ca 2,0 m +NAP met langs de centrale 
loper verhoogde randen op ca. 3,0m +NAP.
De langzaam verkeersroute, Houttuinen, ligt op 0,40m 
+NAP.
Het Stationsplein ligt op ongeveer 2,0m +NAP.

Deze markante positie en monumentale zichtbaarheid 
van veld 2 vraagt aan alle zijden om statuur en een 
trefzekere schaal van de te realiseren bebouwing. 

De openbare ruimte rond Veld 2 wordt na oplevering van
de tunnel heringericht. Het ontwerp voor de Ireneboule-
vard, het Stationsplein en de Houttuinen, de langzaam 
verkeersroute langs de Westvest zijn onderdeel van 
het plan Busquets en daarmee definitief. Voor het Van 
Leeuwenhoekpark is er nog geen definitief ontwerp. 
In de plankaart hiernaast is het Voorlopig Ontwerp d.d. 
september 2017 opgenomen.

Veld 2 ligt langs het noordelijk deel van het nieuwe
stadspark van Nieuw Delft, het Van Leeuwenhoekpark.
Het langgerekte park, dat boven op de spoortunnel ligt, 
wordt door de Ireneboulevard verdeeld in een hoog-
stedelijk deel dicht bij het station ten noorden van de 
Ireneboulevard en een stedelijk park ten zuiden van de 
Ireneboulevard.
Veld 2 ligt op een markant punt in de stad. Iedere rand 
van het veld heeft een specifieke,  voor het plan als totaal 
belangrijke, sterke karakteristiek. 

De Ireneboulevard:
De ligging in een flauwe binnenbocht langs de stedelijke
boulevard brengt het bouwveld vanaf meerdere richtingen
duidelijk in beeld.

Stationsplein:
Het veld sluit met een smalle zijde aan op het nieuwe
Stationsplein en markeert als een hoeksteen de grens 
tussen de oude binnenstad en Nieuw Delft.

Parkrand:
Veld 2 sluit direct aan op het nieuw aan te leggen stads-
park op de spoortunnel, deels met bebouwing, deels met
een (woon)straat. De interactie tussen het programma 
van de aangrenzende bebouwing en de inrichting en het 
gebruik van het park is een cruciale succesfactor voor het 
stedelijke karakter van het park. 

Westvest:
Veld 2  adresseert aan de lager gelegen langzaam ver-
keersroute naar het station (Houttuinen) en kijkt uit op 
de Westvest aan de overzijde van de singel. Gezien vanaf 
het ruime profiel van de Westvest vormt de gevelwand 
van veld 2 samen met het stadskantoor / station en de 
bebouwing van veld 1 de rand van het project Nieuw Delft 
tegenover de oude binnenstad: het visitekaartje van het 
nieuwe stadsdeel. 

De context
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Behalve de algemene bouwregels gelden voor veld 2 
specifieke regels per locatie in het bouwblok. 
Deze regels zijn opgenomen in 5 verschillende 
bouwenveloppen. 

Voor veld 2 gelden de volgende algemene bouwregels:

Opbouw van het bouwblok en de gevel:
Het gebouw (of de gebouwen) op veld 2 moet geen 
architectonisch monoliet worden. Het is de ambitie 
dat Veld 2 uit een compositie van verschillende, maar 
samenhangende plandelen bestaat.
In het gevelbeeld is een duidelijke driedeling herken-
baar: het basement, een tussendeel en het bovendeel.

Hoeksteen gebouw
Transparantie van de gevel:
De raamopeningen beslaan minimaal een oppervlakte 
van 45% van de voorgevel. Dit levert een open en 
toegankelijk stadsbeeld op. Het percentage van 45% 
markeert de subtiele grens tussen een gesloten, 
gemetseld vlak met gaten en een transparant ogend 
gemetseld raster rondom raampartijen.

Mogelijke funties in Veld 2

mix functies

wonen

commerciële / niet wonen 
functie in de plint
MOGELIJK

commerciële  functie in de plint
NOODZAKELIJK

Voorkeurslokaties voor 
speciale publieksfuncties

peil 2+

peil 0,4+

Regels Veld 2
Functionele organisatie
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 in gevellijn bouwen

max  rooilijn bebouwing

ruimte voor entree parkeergarage

sterke interactie 
park en interieur 

geen verplichting om  
in rooilijn te bouwen

Veld 2

ruimte voor parkeeroplossing 
boven maaiveld, architectonisch 
ingepast. (zie bouwenvelop)

minimale afstand tot 
inrit parkeergarage

parkeerstraat 6.10m, op 0,6+/0,7+ NAP
tbv ontsluiting parkeeroplossing

diepere bebouwingsmogelijkheid 
van hoekkavel tot ca 5,40 m vanuit de hoek

zone draagconstructie t.b.v. terras 
bouwenvelop 2.2 (te gebruiken t.b.v. 
eventuele dakconstructie bouwenvelop 2.3)

uitgiftegrens

te realiseren 
erfafscheiding; poort/tuinmuur
met toegang voor �etser/voetganger

Overstek op verdieping verplicht

Overstek mogelijk 

 8 m

 8 m

 6 m

 16 m

 12 m

 12 m

 7 m

 5 m

 5 m

 12 m

 5,40 m

 7,70 m

 6 m

 20 m

fietspaden 

onderdoorgang

mogelijkheden voor expeditie

parkeerstraat

EXP

EXP

EXP

tram/bus

legenda

wegen, autoverkeer

legenda

bestemmingsverkeer

Organisatie Veld 2 verkeersstructuur

VerkeerstructuurOrganisatie
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De Bouwenvelop

In de kavelpaspoorten is sprake van een bouwenvelop. 
Deze envelop beschrijft het maximaal te bebouwen 
bouwvolume en is niet de verbeelding van de uiteindelijk 
gewenste architectonische vorm. 
Het door de opdrachtgevende partij geambieerde pro-
gramma, de bouwregels, de gewenste beeldkwaliteit en 
het beschreven planontwikkelingsproces in samenspraak 
met de stadsbouwmeester en de stedenbouwkundig 
supervisor zullen binnen deze bouwenveloppe resulteren 
in een gebouwtypologie en een architectonisch beeld.   

2.5

2.4

2.1

2.3

2.2

5 Bouwenveloppen binnen veld 2

2.0+ NAP
0.4+ NAP

0.4+ NAP

0.4+ NAP

2.56+ NAP

2.52+ NAP
2.50+ NAP

2.15+ NAP

Bouwenvelop

Zijde Park

Zijde Westsingel

Bouwenvelop en verbeelding van een mogelijke uitwerking

Zijde Park

Zijde Westsingel
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A

C

B

2.1

hoogte maten vanaf straatniveau

Uitgiftegrens:
Het kavel wordt uitgegeven vanaf de gevellijn.

Bouwhoogte:
Voor dit hoeksteengebouw is een maximale gevel-
hoogte vastgesteld. Door het verschil in hoogte van het 
omliggende maaiveld varieert deze van 19,20 meter tot 
22,30 meter.
Op de kop van het gebouw, langs de Stationsplein-
zijde, parkzijde en aan de Westsingel, is boven de 
maximale gevelhoogte het gevelvlak tenminste 2 meter 
terugliggend.
De bouwhoogte op de kop aan de Stationspleinzijde is 
maximaal 33,0 meter+NAP. 
Richting de zuidzijde van het blok geldt een zone 
waarin een geleidelijke overgang richting de achterge-
legen bebouwing wordt vormgegeven. De maximale 
bouwhoogte varieert hier van 17,70 meter+NAP tot 
22,70 meter +NAP. (zie dsn B)
Aan de zuidzijde is een overstek mogelijk vanaf peil 
6,50+NAP. (Minimaal 4,5 meter t.o.v. het maaiveld, tbv 
vrije doorrijhoogte.)

Een kelder onder de bebouwing is toegestaan, binnen 
de technische mogelijkheden van de spoortunnel en de 
waterkering langs de Westsingel.

Waar het gebouw aan het park grenst, wordt verwacht 
dat er een sterke interactie tussen park en interieur 
wordt vorm gegeven.

Begane grond:
De verdiepingshoogte van de begane grond is aan de 
Stationspleinzijde minimaal 4,50 meter. Plintfuncties 
sluiten t.p.v. entrees à niveau aan op de openbare 
ruimte. 

Erker / buitenruimte:
Boven 3,8/5,3 meter vanaf het straatniveau is het moge-
lijk 40% van het gevelvlak uit te bouwen, maximaal 70 
centimeter diep. 

Parkeren:
Het parkeren moet binnen het bouwblok worden opge-
lost. De parkeeroplossing mag aan de Parkzijde, de 
Stationspleinzijde  en aan de Westsingel niet grenzen 
aan de openbare ruimte.

Bouwenvelop 2.1

Zijde Park

Zijde Westsingel
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Westsingel

vp fp

variabel  

0.7m

ca 7.60

peil = 0.4+NAP

peil = 0.43- NAP

peil = 3.5+NAPPARK

bouwhoogte max 29,5m

gevelhoogte max 19.2m

bouwhoogte max 32.6m

gevelhoogte max 22.3m
2m 2m

zone uitbouw; 
vanaf 5,3meter boven maaiveld,
max 40% van het 
gevelvlak is uitgebouwd

zone uitbouw; 
vanaf 3,8meter boven maaiveld,

max 40% van het 
gevelvlak is uitgebouwd

0.7m

max hoogte peil = 33.0+ NAP

max hoogte peil = 22.7+ NAP max hoogte peil = 22.7+ NAP

Plintfunctie of 
wonen op beg.grond

5.0

Plintfunctie of entree woningen op beg.grond

maximale ruimte parkeeroplossing
tot peil = 6,5+NAP 

maximale ruimte 
parkeeroplossing
tot peil = 3,5+NAP 

min. 8.00

A

hoogte maten vanaf straatniveau
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peil = 0.4+NAP 

straatje 

5.00variabel

15.00

23.50

ca 24.00

Stationsplein
Zijde

 ca 17

4.
50

1m

(oplopend van peil = 0.4+NAP 
tot 2.0+NAP)

peil = 2.0+NAP

min. verdiepingshoogte 
van de begane grond   

bouwhoogte max 31m

gevelhoogte max 20.7m

max hoogte peil = 19.50+

boven max gevelhoogte; 
gevelvlak is  2m terugliggend 2m

zone uitbouw; 
vanaf 5,3 meter boven maaiveld,
max 40% van het 
gevelvlak is uitgebouwd

max hoogte peil = 33.0+NAP

max hoogte peil = 22.7+NAP

max hoogte peil = 22.7+NAP

0.7m

Hier geldt 
Bouwenvelop 2.2

bouwhoogte max 17.30m
hoogte  peil = 17.70+ NAP

hoogte  peil = 19.50+ NAP

peil = 6.5+ NAP

B

Plintfunctie of entree woningen op beg.grond

maximale ruimte parkeeroplossing
tot peil = 6,5+NAP min. 8.00

variabel ca 66 

B
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Westsingel

vp fp
variabel  

0.7m

ca 7.60

peil = 0.4+NAP

max hoogte peil = 22.7+ NAP

peil = 0.43-NAP

peil = 3.5+NAPPARK

gevelhoogte max 19.2m gevelhoogte max 22.3m

zone uitbouw; 
vanaf 5,3meter boven maaiveld,
max 40% van het 
gevelvlak is uitgebouwd

zone uitbouw; 
vanaf 3,8meter boven maaiveld,

max 40% van het 
gevelvlak is uitgebouwd

0.7m

C

Plintfunctie of 
wonen op beg.grond

5.0

Plintfunctie of entree woningen op beg.grond

maximale ruimte parkeeroplossing
tot peil = 6,5+NAP 

maximale ruimte 
parkeeroplossing
tot peil = 3,5+NAP 

min. 8.00

C
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Bouwenvelop 2.2
Uitgiftegrens:
De kavels worden uitgegeven vanaf de gevellijn, tot aan 
het midden van de parkeerstraat.

Bouwhoogte:
De bouwhoogte is maximaal 19,50 meter+NAP.
De gevelhoogte vanaf straatniveau dient 4 lagen te zijn.
Boven de gevelhoogte van 4 lagen, moet het gevelvlak 
voor 50% minimaal 0,8 meter terug liggen of onder een 
hoek van maximaal 76 graden staan.

Bouwdiepte:
Het hoofdgebouw is, gemeten vanaf de gevellijn, 
maximaal 12 meter diep.

Een kelder of souterrain onder de bebouwing is toe-
gestaan, binnen de technische mogelijkheden van de 
spoortunnel en de waterkering langs de Westsingel.

Er wordt gebouwd in de gevellijn.

Erker / buitenruimte:
Boven 3.8 meter vanaf het straatniveau is het mogelijk 
40% van het gevelvlak uit te bouwen, maximaal 70 
centimeter diep. Afstand tot de zijerfgrens is (aan beide 
zijden)  ten minste 70 centimeter.
Aan de achterzijde is tot aan de gevelhoogte van 4 
lagen een uitbouw toegestaan (bijvoorbeeld voor een 
terras), maximaal 1 meter diep.

Terras:
De draagconstructie van het terras dient zo ontworpen 
te zijn dat deze kan worden gebruikt ten behoeve van 
eventuele dakconstructie van bouwenvelop 2.3.

De erfafscheiding van het terras dient minimaal 1.80 
meter hoog, van hoogwaardig en duurzaam materiaal 
te zijn en een groen karakter te hebben.

Parcellering:
De individuele kavels hebben een minimale breedte 
van 4,2 meter en een maximale breedte van 8,40 meter.
De architectonische korrel bedraagt maximaal ca 16,80 
meter.

Parkeren
Het parkeren moet op eigen terrein worden opgelost. 
Bereikbaar via de parkeerstraat. 

Bouwenvelop 2.3
Uitgiftegrens:
De kavels worden aan de voorzijde uitgegeven tot 1,0 
meter buiten de gevellijn (Delftse stoep), tot aan het 
midden van de parkeerstraat.

Bouwhoogte:
De bouwhoogte is maximaal 19,50 meter+NAP.
De gevelhoogte vanaf straatniveau dient 4 lagen te zijn.
Boven de gevelhoogte van 4 lagen, moet het gevelvlak 
voor 50% minimaal 0,8 meter terug liggen of onder een 
hoek van maximaal 76 graden staan.

Bouwdiepte:
Het hoofdgebouw is, gemeten vanaf de gevellijn, maxi-
maal 12 meter diep. M.u.v de kavels ter hoogte van de 
‘knik’ in de gevelwand, hier is de bouwdiepte maximaal 
16 meter, zie tekening  ‘Organisatie veld 2’.

Een kelder of souterrain onder de bebouwing is toe-
gestaan, binnen de technische mogelijkheden van de 
spoortunnel.

Er wordt gebouwd in de gevellijn.

Erker / buitenruimte:
Boven 3,8 meter vanaf het straatniveau is het mogelijk 
40% van het gevelvlak uit te bouwen, maximaal 70 
centimeter diep. Afstand tot de zijerfgrens is (aan beide 
zijden) ten minste 70 centimeter.

Uitbouw (achterzijde):
Voor het noordelijke hoekkavel is het mogelijk een aan-/
uitbouw te realiseren aan de achterzijde (tot ca 5,40 
meter vanuit de hoek, diepte tot parkeerstraat). De 
bouwhoogte is maximaal 12,80+NAP (zie dsn B).

Op de begane grond is het voor alle kavels mogelijk om 
een uitbouw/serre te realiseren van maximaal 2,5 meter 
diepte.

Terras / tuin:
De eerste twee kavels grenzend aan de groepskavel 
mogen (net als groepskavel) tot aan de grens tussen 
hun tuin en het terras van achter gelegen woningen over 
de volle diepte van hun tuin een verhoogd terras en/of 
souterrain realiseren.
De vereiste hoogte van deze constructies  dient gelijk 
te zijn aan die van de terrasconstructie van de achter 
gelegen bebouwing (bouwenvelop 2.2).

De resterende kavels mogen de aan de parkeerstraat 
grenzende laag gelegen 6,0 meter diepe strook grond van 
hun kavel overdekken/bebouwen met een pergola, dak of 
bijgebouw.
De vereiste hoogte van deze constructies  dient gelijk 
te zijn aan die van de terrasconstructie van de achter 
gelegen bebouwing (bouwenvelop 2.2).
De draagconstructie van het terras van de achter gelegen 
bebouwing dient zo ontworpen te zijn dat deze kan wor-
den gebruikt ten behoeve van eventuele dakconstructie 
van bouwenvelop 2.3.

Er zal in alle gevallen sprake moeten zijn van een hoog-
waardige constructie en een “groen dak”.

Op de grens van parkeerstraat / parkeerplaats en kavel 
wordt gevraagd om een kwalitatief hoogwaardige erfaf-
scheiding. Hierover dienen in de planontwikkeling zelf 
collectief afspraken te worden gemaakt.

Parcellering:
De individuele kavels hebben een minimale breedte van 
4,20 meter en een maximale breedte van 8,10 meter. 
De architectonische korrel bedraagt maximaal ca 16,20 
meter.
De noordelijkste kavel heeft vanwege zijn bijzondere lig-
ging een vastgestelde breedte van ca. 16,80 meter.

Rondom de knik, waar de kaveldiepte variabel is met een 
maximum van 16 meter, is een kavelbreedte mogelijk van 
18,60 meter.

Parkeren
Het parkeren moet op eigen terrein worden opgelost. 
Bereikbaar via de parkeerstraat. 

Bouwenvelop 2.2-2.3

A
2.3

2.2
B

Zijde Park

Zijde Westsingel
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Park Westsingel

vp fp
toegangs-

weg

0.7m0.7m

12.00

12.00

3.
80

3.
80

15.75variabel ca 7.60

12.00

12.00

bouwhoogte max 17.50m

gevelhoogte 4 lagen

boven max gevelhoogte; 
gevelvlak is voor 50% min. 0,8m terugliggend 

of staat max. onder een hoek van 76 graden

0,8m

0,8m

peil = 2.0+NAP peil = 2.0+ NAP

peil = 
+/- 3.6 +NAP

terras 

tuinpeil = 2.0 +NAP peil = 0.6 +NAP
(oplopend naar 

0.7+ NAP)     peil = 0.4+ NAP

peil = 0.43- NAP

zone uitbouw; 
vanaf 3,8 meter boven maaiveld,

max 40% van het 
gevelvlak is uitgebouwd

zone buitenruimte; max 1m
tot maximaal de gevelhoogte van 4 lagen

vanaf 2e verdieping

zone buitenruimte;
max 1mtot max

gevelhoogte 
van 4 lagen vanaf 

2e verdieping

uitgifte grens

TUNNEL

uitgifte grens
in hart parkeerstraat

positie van 
erfafscheiding

max hoogte peil = 19,5+ NAP

1.0m

boven max gevelhoogte; 
gevelvlak is voor 50% min. 0,8m terugliggend 

of staat max. onder een hoek van 76 graden

peil = 
12.80 +NAP

maximale ruimte 
parkeeroplossing

maximale ruimte mogelijk 
te overdekken/ bebouwen. 
Inclusief draagconstructie 

terras bouwenvelop 2.2  

7.70

zone uitbouw; 
vanaf 3,8 meter boven maaiveld,

max 40% van het 
gevelvlak is uitgebouwd

Plintfunctie of 
wonen op beg.grond

3.2m x 3.2m

zone uitbouw; 
vanaf 3,8 meter boven maaiveld,
max 40% van het 
gevelvlak is uitgebouwd

0,8m

bouwhoogte 19.10m

gevelhoogte  4 lagen

boven max gevelhoogte; 
gevelvlak is voor 50% min. 0,8m terugliggend 
of staat max. onder een hoek van 76 graden

3.2m x 3.2m

boven max gevelhoogte; 
gevelvlak is voor 50% 

min. 3.2m terugliggend 
of staat max. onder 

een hoek van 45 graden

0,8m

bouwhoogte 19.10m

gevelhoogte  4 lagen

boven max gevelhoogte; 
gevelvlak is voor 50% min. 0,8m terugliggend 
of staat max. onder een hoek van 76 graden

3.2m x 3.2m

zone uitbouw; 
vanaf 3,8 meter boven maaiveld,
max 40% van het 
gevelvlak is uitgebouwd

boven max gevelhoogte; 
gevelvlak is voor 50% 
min. 3.2m terugliggend 
of staat max. onder 
een hoek van 45 graden

mogelijke uitbouw/serre 
op de begane grond, 
max 2.5m

one e fafs heiding

zone erfafscheiding 
terras, min. 1.80m
van hoogwaardig 
en duurzaam 
materiaal met een 
groen karakter

mogelijke te 
overdekken/ bebouwen. Hoogte 

af te stemmen op constructiehoogte
terras bouwenvelop2.2

bouwhoogte max 17.50m

gevelhoogte 4 lagen

max hoogte peil = 19,5+ NAP

3.2m x 3.2m

boven max gevelhoogte; 
gevelvlak is voor 50% 
min. 3.2m terugliggend 
of staat max. onder 
een hoek van 45 graden

parkeerstraat, 
recht van overpad

ca 2.0m

6.00

6.00

6.10
3.05 3.05 5.0

diepere bebouwings
mogelijkheid van
hoekkavel tot 5.40 m 
vanuit de hoek

max hoogte peil = 19.50+ NAP

max hoogte peil = 19.50+ NAP

A

Park Westsingel

vp fp
toegangs-

weg

0.7m0.7m

12.00

3.
80

3.
80

ca 7.6015.75variabel ca. 21.0

12.00

12.00 12.00

0,8m

peil = 
+/- 3.6 +NAP
terras 

peil = 0.6 +NAP
(oplopend naar 

0.7+ NAP)

parkeerstraat, 
recht van overpad

zone buitenruimte;
max 1mtot max

gevelhoogte 
van 4 lagen vanaf 

2e verdieping

TUNNEL

uitgifte grens
in hart parkeerstraat

positie van 
erfafscheiding

boven max gevelhoogte; 
gevelvlak is voor 50% min. 0,8m terugliggend 

of staat max. onder een hoek van 76 graden

peil = 2.0+NAP peil = 2.0+ NAP

peil = 
12.80 +NAP

    peil = 0.4+ NAP

peil = 0.43- NAP
7.70

maximale ruimte 
parkeeroplossing

zone uitbouw; 
vanaf 3,8 meter boven maaiveld,

max 40% van het 
gevelvlak is uitgebouwd

uitgifte grens

1.0m

Plintfunctie of 
wonen op beg.grond

Plintfunctie of 
wonen op beg.grond

0,8m

bouwhoogte 19.10m

gevelhoogte  4 lagen

boven max gevelhoogte; 
gevelvlak is voor 50% min. 0,8m terugliggend 
of staat max. onder een hoek van 76 graden

3.2m x 3.2m

zone uitbouw; 
vanaf 3,8 meter boven maaiveld,
max 40% van het 
gevelvlak is uitgebouwdzone erfafscheiding 

terras, min. 1.80m
van hoogwaardig 
en duurzaam 
materiaal met een 
groen karakter

mogelijk om tot aan de grens 
tussen tuin en  het terras 

 bouwenvelop 2.2, over de volle diepte
 van de tuin een verhoogd terras 

en/of souterrain realiseren

bouwhoogte max 17.50m

gevelhoogte 4 lagen

boven max gevelhoogte; 
gevelvlak is voor 50% min. 0,8m terugliggend 

of staat max. onder een hoek van 76 graden

0,8m

max hoogte peil = 19,5+ NAP

3.2m x 3.2m 0,8m

bouwhoogte 19.10m

gevelhoogte  4 lagen

boven max gevelhoogte; 
gevelvlak is voor 50% min. 0,8m terugliggend 
of staat max. onder een hoek van 76 graden

3.2m x 3.2m

boven max gevelhoogte; 
gevelvlak is voor 50% 

min. 3.2m terugliggend 
of staat max. onder 

een hoek van 45 graden

boven max gevelhoogte; 
gevelvlak is voor 50% 
min. 3.2m terugliggend 
of staat max. onder 
een hoek van 45 graden

bouwhoogte max 17.50m

gevelhoogte 4 lagen

max hoogte peil = 19,5+ NAP

3.2m x 3.2m

boven max gevelhoogte; 
gevelvlak is voor 50% 
min. 3.2m terugliggend 
of staat max. onder 
een hoek van 45 graden

ca 2.0m

6.10
3.05 3.05

6.00
5.05.0

diepere bebouwings
mogelijkheid van
hoekkavel tot 5.40 m 
vanuit de hoek

max hoogte peil = 19.50+ NAP

max hoogte peil = 19.50+ NAP

terras, hoogte af te 
stemmen op 

constructiehoogte
terras bouwenvelop 2.2

B

2.3 2.2

2.3 2.2

hoogte maten vanaf straatniveau
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hoogte maten vanaf straatniveau

Uitgiftegrens:
Het kavel wordt uitgegeven vanaf de gevellijn.

Bouwhoogte:
Voor dit gebouw is een maximale gevelhoogte vast-
gesteld van 23,30 meter +NAP. Boven de maximale 
gevelhoogte is het gevelvlak minimaal 2 meter teruglig-
gend of staat onder een hoek van 58 graden.
Richting de noordzijde van het blok geldt een zone 
waarin een geleidelijke overgang richting de achterge-
legen bebouwing wordt vormgegeven.
De bouwhoogte is maximaal 19,50 meter+NAP ter 
plaatse van de aansluiting op de bouwenveloppen 2.2 
en 2.3. 
De gevelhoogte vanaf straatniveau dient tenminste 4 
lagen te zijn. 
Boven de maximale gevelhoogte is het gevelvlak 
minimaal 2 meter terugliggend of staat onder een hoek 
van 58 graden.

Een kelder onder de bebouwing is toegestaan, binnen 
de technische mogelijkheden van de spoortunnel en de 
waterkering langs de Westsingel.

Er wordt gebouwd in de aangegeven gevellijn.

Begane grond:
Aan de Ireneboulevard en de toegangsweg kan de 
begane grond vloer, vanaf het maaiveld, maximaal 60 
centimeter worden verhoogd. 
Plintfuncties sluiten t.p.v. entrees à niveau aan op de 
openbare ruimte. 

Erker / buitenruimte:
Boven 4,5 meter vanaf peil 2,56 meter + NAP / 3,8 
meter vanaf het straatniveau is het mogelijk 40% van 
het gevelvlak uit te bouwen, maximaal 70 centimeter 
diep. Afstand tot de zijerfgrens is (aan beide zijden) ten 
minste 70 centimeter. 

Parkeren:
Het parkeren moet op eigen terrein worden opgelost. 
Bereikbaar van de parkeerstraat, via de inrit die in deze 
kavel wordt ingepast (min. 6 meter breed).

2.4

AB

Bouwenvelop 2.4

C

Zijde Park

Zijde Westsingel

E

D
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hoogte maten vanaf straatniveau

Ireneboulevard

fp vptram rb
7.0

0.
60

4.
50

parkeren Bouwenvelop 2.3 

(oplopend van peil = 2.15+NAP 
tot 2.56+NAP)

max hoogte peil = 26.50+NAP

max hoogte peil = 23.30+NAP

0.7m

peil = 2.56+ NAP peil = 2.56+ NAP

hoogte van beggrnd vloer 
max 0.6m boven maaiveld 

bouwhoogte max 23.94m
boven max gevelhoogte; 

gevelvlak is min. 2m 
terugliggend of staat max. onder 

een hoek van 58 graden
2m

zone uitbouw; 
vanaf 4,5 meter boven maaiveld,

max 40% van het 
gevelvlak is uitgebouwd

uitgifte grens

B

peil = 3.6 +NAPpeil = 3.6+ NAP

peil = 0.6+ NAP
(oplopnd naar 0.7+ NAP)

Ruimte voor 
(inrit)parkeerstraat 
(min. 6m), 
recht van overpad

gevelhoogte max 20.74 m

3.50
variabel
3.16-3.8

variabel
 ca 5.12

6.00

maximale ruimte parkeeroplossing
tot peil = 2.56+NAP 

Westsingel

toegangsweg

vp fp
ca 37m

variabel
ca 8-14

5
.0

6

6
.1

3

0.
60

4.
50

(aflopend peil) 

0.7m

zone uitbouw; 
vanaf 5.06 meter 

boven maaiveld,
max 40% van het 

gevelvlak is uitgebouwd

Hier geldt 
Bouwenvelop 2.5

peil = 0.45-NAP

peil = 0.93+NAP

Trap van Houttuinen 
naar Irene Boulevard 
(peil 2.56+NAP)

peil = 0.43-NAP

hoogte van beggrnd vloer 
max 0.6m boven maaiveld 

boven max gevelhoogte; 
gevelvlak is min. 2m 

terugliggend of staat max. onder 
een hoek van 58 graden

boven max gevelhoogte; 
gevelvlak is min. 2m 
terugliggend of staat max. onder 
een hoek van 58 graden

2m 2m

zone uitbouw; 
vanaf 6,13 meter 
boven maaiveld,
max 40% van het 
gevelvlak is uitgebouwd

max hoogte peil = 44.0+ NAP

peil = 2.0+ NAP

max hoogte peil = 26.50+NAP

gevelhoogte max 21.30m 
hoogte peil = 23.30+NAP

bouwhoogte max 24.5m

max hoogte peil
= 16.50+NAP

gevelhoogte max 22.37m 
hoogte peil = 23.30+NAP

bouwhoogte max 25.57m

0.7m

7.00

12.00 maximale ruimte parkeeroplossing
tot peil = 2.56+NAP 

A

B
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Westsingel

toegangsweg

vp fp

0.7m

0.7m

12.00

3.
80

3.
80

12.00

15.75

variabel
ca 8-11

(aflopend peil) 

Hier geldt 
Bouwenvelop 2.5

zone buitenruimte; max 1m
tot maximaal de gevelhoogte van 4 lagen

vanaf 2e verdieping

bouwhoogte max 17.50m

gevelhoogte 4 lagen

Rekening houden met 
vrije hoogte inrit en hellingbaan

boven max gevelhoogte; 
gevelvlak is voor 50% min. 0,8m terugliggend 

of staat max. onder een hoek van 76 graden

0,8m

peil = 2.0+ NAP

peil = 0.43- NAP

max hoogte peil = 19,5+ NAP

max hoogte peil = 16.5+ NAP

3

tuin

peil = 3.6 +NAP
terras 

peil
= 2.0+ NAP peil = 0.6 +NAP

(oplopnd naar 0.7+ NAP)

parkeerstraat, 
recht van overpad

uitgifte grens

maximale ruimte 
parkeeroplossing

0,8m

zone uitbouw; 
vanaf 3,8 meter boven maaiveld,
max 40% van het 
gevelvlak is uitgebouwd

zone uitbouw; 
vanaf 3,8 meter boven maaiveld,

max 40% van het 
gevelvlak is uitgebouwd

bouwhoogte 19.85m

gevelhoogte  4 lagen

boven max gevelhoogte; 
gevelvlak is voor 50% min. 0,8m terugliggend 
of staat max. onder een hoek van 76 graden

3.2m x 3.2m

boven max gevelhoogte; 
gevelvlak is voor 50% 

min. 3.2m terugliggend 
of staat max. onder 

een hoek van 45 graden

3.2m x 3.2m

boven max gevelhoogte; 
gevelvlak is voor 50% 
min. 3.2m terugliggend 
of staat max. onder 
een hoek van 45 graden

peil = 0.35-NAP

max hoogte peil = 19.50+ NAP

5.0
6.10

5.05.0
12.00 Ruimte voor inrit tbv 

van ontsluiting parkeerstraat

C
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Ireneboulevard

fp vptram rb

7,0

ca 10,60

0.
60

4.
50 Hier geldt 

Bouwenvelop 2.3 

uitgifte grens

(oplopend van peil = 2.15+NAP 
tot 2.56+NAP)

max hoogte peil = 26.50+NAP

max hoogte peil = 23.30+NAP

0.7m

peil = 2.56+ NAP peil = 2.56+ NAP
peil = 2.0+ NAP

hoogte van beggrnd vloer 
max 0.6m boven maaiveld 

bouwhoogte max 23.94m
boven max gevelhoogte; 

gevelvlak is min. 2m 
terugliggend of staat max. onder 

een hoek van 58 graden
2m

zone uitbouw; 
vanaf 4,5 meter boven maaiveld,

max 40% van het 
gevelvlak is uitgebouwd

hoogte  peil = 19.50+ NAP

Rekening houden met 
vrije hoogte inrit en hellingbaan

gevelhoogte max 20.74 m

3.50
variabel
3.16-3.8

variabel
 ca 5.12

6.00

maximale ruimte parkeeroplossing
tot peil = 2.56+NAP 

Ruimte voor inrit tbv 
van ontsluiting 
parkeerstraat min. 6m

Ireneboulevard

fp vptram rb

8.0

0.
60

4.
50 Hier geldt 

Bouwenvelop 2.2 

peil = 0.4+ NAP

uitgifte grens

(oplopend van peil = 2.15+NAP 
tot 2.56+NAP)

max hoogte peil = 26.50+NAP

max hoogte peil = 23.30+NAP

0.7m

peil = 2.56+ NAP peil = 2.56+ NAP

hoogte van beggrnd vloer 
max 0.6m boven maaiveld 

bouwhoogte max 23.94m
boven max gevelhoogte; 

gevelvlak is min. 2m 
terugliggend of staat max. onder 

een hoek van 58 graden
2m

zone uitbouw; 
vanaf 4,5 meter boven maaiveld,

max 40% van het 
gevelvlak is uitgebouwd

hoogte  peil = 19.50+ NAP

gevelhoogte max 20.74 m

3.50
variabel
3.16-3.8

variabel
 ca 5.12

6.00

maximale ruimte parkeeroplossing
tot peil = 2.56+NAP 

D

E
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hoogte maten vanaf straatniveau

Kavel 2.5 heeft in het plan Spoorzone een speciale positie. 
Het is direct, in de binnenbocht van de Ireneboulevard 
en grenzend aan het Van Leeuwenhoekpark, één van de 
drie locaties in het plan waarin een hoogte accent wordt 
gevraagd. Dat wil zeggen een maximale bouwhoogte van 
40 meter. Hoger dus dan de generieke bouwhoogte van 
ca 7 lagen die voor de andere hoeksteengebouwen geldt.
De markante locatie in de stedelijke structuur, rechtvaar-
digt deze uitzonderings positie. De plek vraagt om een 
markant gebouw. Zowel qua programma als architectuur 
wil dit gebouw een icoon zijn voor het nieuwe stadsdeel. 
Het te ontwerpen gebouw zal mee gaan doen in het 
silhouet van de stad Delft.

Uitgiftegrens:
Het kavel wordt uitgegeven vanaf de gevellijn.

De bouwenvelop:
De bouwenvelop markeert de maximale bebouwingsmo-
gelijkheden en schetst nadrukkelijk niet de contouren van 
het toekomstige gebouw. De bebouwingsmogelijkheden 
kennen een maximale hoogte van 40 meter.

Voor deze bouwenvelop is een contour gegeven welke 
verschillende maximale bouwhoogtes kent.
De bouwhoogte grenzend aan het park en de Ireneboule-
vard is maximaal 42,0 meter+NAP. 
Dit volume heeft maximaal een diepte vanaf de Irene-
boulevard  van 31 meter. En heeft een setback richting 
de toegangsweg van 7 meter. De gevelbreedte aan de 
Ireneboulevard is maximaal 30 meter.
De maximale bouwhoogte van het lagere deel is maxi-
maal 14,5 meter. 

Een kelder onder de bebouwing is toegestaan, binnen de 
technische mogelijkheden van de spoortunnel.

Waar het gebouw aan het park grenst, wordt verwacht 
dat er een sterke interactie tussen park en het interieur 
van het gebouw wordt vorm gegeven.

Begane grond:
De verdiepingshoogte van de begane grond is minimaal 
4,50 meter. Plintfuncties sluiten t.p.v. entrees à niveau 
aan op de openbare ruimte. 

Erker / buitenruimte:
Boven 5,3 meter vanaf het straatniveau is het toegestaan 
40% van het gevelvlak uit te bouwen, maximaal 70 centi-
meter diep. 

Parkeren:
Het parkeren moet binnen het bouwblok worden opgelost 
en mag nergens grenzen aan de gevel.

2.5

A
B

Bouwenvelop 2.5

Zijde Park

30m
31m

12m
11m

7m

Zijde Westsingel
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hoogte maten vanaf straatniveau

Park

toegangsweg

4.
50

4.
50

Hier geldt 
Bouwenvelop 2.4

min. verdiepingshoogte 
van de begane grond   

max hoogte peil = 42.0+ NAP

peil = 2.0+ NAP

2m

zone uitbouw; 
vanaf 5,3 meter 
boven maaiveld,

max 40% van het 
gevelvlak is uitgebouwd

bouwhoogte max 40.0m

peil = 2.0+ NAP

max hoogte peil = 26.50+NAP

max hoogte peil
= 16.50+NAP

0.7m

7.00

12.00

ParkIreneboulevard

fp vptram rb

4.
50

max hoogte peil = 16.50+ NAP

(oplopend van peil = 2.15+NAP 
tot 2.56+NAP) peil = 2,40+ NAP peil = 2.0+ NAP

min. verdiepingshoogte 
van de begane grond   

zone uitbouw; 
vanaf 5,3 meter 
boven maaiveld,
max 40% van het 
gevelvlak is uitgebouwd

zone uitbouw; 
vanaf 5,3 meter 
boven maaiveld,

max 40% van het 
gevelvlak is uitgebouwd

0.7m

B

3.50 variabel
3.9-5.0

variabel
 ca 5.12

6.00

A

B
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