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Inleiding
Veld 5 bevindt zich op een prominente plek in masterplan Nieuw Delft, gelegen zowel aan 
de Ireneboulevard als ook direct aan het park (City-Lounge), en met de oost- en zuidzijde 
aan de Engelsestraat waar het de verbinding maakt met de bestaande woonbebouwing. 
Het programma in Veld 5 is erop gericht de omliggende ruimte te activeren en vraagt 
derhalve om een goede afstemming met de inrichting van de openbare ruimte. Aan het 
park in blok B zal plaats zijn voor horeca waarvoor een terras/wandelzone van 10m 
wenselijk is. Aan de Ireneboulevard bevinden zich de toegangen tot kleinschalige winkels 
gericht op de jonge en hoog opgeleide doelgroep. De terras/wandelzone en boulevard 
zullen in materialisatie onderscheidend zijn. De intieme binnenhof van Veld 5 is onderdeel 
van een langzaam verkeer route die het park en de achterliggende woonwijk met elkaar 
verbindt. Vanuit het park ligt er de kans de start/beëindiging van deze route vorm te geven.

Programmatische invulling en routing Aansluitingen maaiveld - Hoogteverschillen

Uitgangspunten aansluiting maaiveld
Rondom Veld 5 zijn er verschillende hoogteniveaus. De boulevard en de terraszone liggen 
op gelijk niveau met de begane grond en de binnenhof zodat een goede aansluiting met 
het programma mogelijk is. Vanaf de boulevard zakt het maaiveld in de Engelse Straat 
bijna 1,5 meter omlaag. Dit hoogteverschil wordt overbrugd door drie trappen.Twee 
trappen zijn onderdeel van Veld 5, inclusief entree van de parkeergarage in trap 2.
Aandachtspunten:
1. Knooppunt van trap 3, keerwand en Veld 5 (inclusief positionering is dit een belangrijke 
ontwerpopgave voor de parkinrichting - zie ook de naaststaande isometrie)
2. Conceptuele relatie tussen trap 1, 2 en 3
3. Hoogteverschillen in het park. Voorstel is om deze hoogteverschillen in het park te 
benutten voor activeren en gebruik van het park.

Keerwand

Blinde wand die oploopt tot 1,5m hoog (Veld5)

Trappen onderdeel van Veld 5

Trappen onderdeel van City-Lounge

Terraszone

City lounge (Park)

Blok B

Bestrating tot aan de gevel aan Ireneboulevard Terraszone aan het park Hoogteverschillen geïntegreerd in landschapsontwerp als zitelement Isotemetrie aansluiting Veld 5, City-Lounge en Engelse Straat - trap 3

Aansluiting op het maaiveld - trap 2 + entree parkeergarage (conceptschets Barcode Architects)

Aansluiting op het maaiveld - trap 1 (conceptschets Barcode Architects)

trap 3

trap 2

trap 1

Terras/wandelzone

Engelse Straat

Engelse Straat

City lounge (Park)

Ireneboulevard

Binnenhof

Blok B

Blok A

Blok C
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Stedelijk park waar mensen komen ter ontspanning

Programma aan de rand van het park

Prinsenhof Mogelijk paviljoens in park ter activering van de ruimte

Uitganspunten Materialisatie:
Het project Veld 5 refereert in opzet naar de typische Delftse binnenhof zoals deze ook 
te vinden is in het centrum (bijvoorbeeld Prinsenhof en Bagijnhof). Dit uit zich ook in de 
materialisatie van het project waarbij de buitenzijde van de plot bestaat uit een gemetselde 
gevel zoals voorgeschreven in het masterplan ‘Zicht op Delft’ en aan de binnenzijde een 
contrasterende moderne afwerking in wit. 
Aandachtspunten Materialisatie:
1. Conceptuele relatie tussen de zones Binnenhof, Terras/wandelzone en City-Lounge 
2. De terraszone moet voor de brandweer toegankelijk zijn en een opstelplaats hebben 
tussen blok A en B

Aandachtspunten beplanting:
1. Voor de doorgang tussen Blok A en Blok B is het wenselijk beplanting te plaatsen die 
voorkomt dat de wind in de binnenhof vrij spel heeft 
2. Voor de invullling van het park voor Veld 5 voorzien we een graszone waar de 
bewoners kunnen ontspannen of een balletje kunnen trappen; een park wat echt gebruikt 
kan worden.
3. Zichtrelatie tussen de Ireneboulevard en de westgevel van Veld 5
4. Groenbuffer tussen Veld 5 en de tegenovergelegen bebouwing van de City Lounge

Boulevard

Binnenhof

Terras/wandelzone

City-Lounge (Park)

Bomen ter preventie van 
windhinder in Veld 5

Hoogteaccenten voor het breken van de wind

Materialisatie Beplanting


