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De Delftse koers; een samenvatting

De kwaliteiten die van Delft een aantrekkelijke stad maken behouden we door ze verder 
te verrijken en te versterken. De Delftse kernwaarden zijn: historie, technologie, innovatie, 

creativiteit en de verbonden stad. Het Delftse erfgoed (oud en nieuw) speelt een grote rol in 
de aantrekkelijkheid, identiteit en het vestigingsklimaat van de stad. 

Delft zet tot 2040 in op het toevoegen van 15.000 woningen. We zijn al goed op weg. De 
nieuwe woningen dragen bij aan een kwaliteitsverbetering in de wijken. Waar mogelijk 
bouwen we in hogere dichtheden.

Delft voorziet tot 2040 in een groei van 10.000 banen. Delft maakt gebruik van de 
substantiële kansen van een kennisgedreven en ambachtelijke ‘maakindustrie’. Deze nieuwe 
maakindustrie biedt arbeidskansen voor een brede doelgroep in Delft en de regio. Het feit 
dat in Delft technisch onderwijs op mbo, hbo en academisch niveau aanwezig is maakt 
Delft uniek en versterkt de kansen van het Delftse bedrijfsleven. Delft koestert de huidige 
bedrijven, kleinschalige economie en biedt waar mogelijk groeiruimte aan bestaande 
bedrijvigheid. De TU is en blijft een belangrijke partner en is in 2040 zowel sociaal als 
fysiek beter met de stad verbonden.  

Delft is in 2040 hard op weg om in 2050 energieneutraal en klimaatbestendig te kunnen 
zijn. Om daar te komen, zet Delft in op energiebesparing, een warmtenet en zonne-
energie.

Delft zet in op een mobiliteitstransitie. Het mobiliteitssysteem gaat veranderen, zodat Delft 
de komende decennia bereikbaar, leefbaar en verkeersveilig blijft. De ruimte voor de 
infrastructuur in de stad wordt beter benut door voorrang te geven aan ruimte-efficiënte, 
schone, slimme en veilige mobiliteit.

De fysieke leefomgeving moet bijdragen aan de gezondheid van iedere Delftenaar. We 
dringen negatieve milieueffecten terug en richten ons op een gezond ingerichte 
leefomgeving. Het buitengebied is altijd goed bereikbaar. In 2040 is de buitenruimte in en 
om de stad voor mens, plant en dier op minimaal hetzelfde kwaliteitsniveau als nu. We 
bevorderen de biodiversiteit, door buitenruimten en nieuwe bebouwing natuurvriendelijk 
in te richten en te realiseren. In 2040 bestaat het begrip ‘afval’ niet meer. Delft 
functioneert dan als een circulair systeem voor grondstoffen.

Om de positie van de historische en culturele stad te versterken, investeert Delft 
in kwalitatieve cultuurvoorzieningen, attracties, evenementen,  een verantwoorde 
ontwikkeling van toerisme en in het verbeteren van de kwaliteit van de openbare 
ruimte. Delft koestert zijn erfgoed en zet ook bij nieuwe stedelijke ontwikkelingen 
in op het doorvertalen van de rijke historie van Delft. Erfgoed in Delft is bekend 
en ‘beleefbaar’, waar je ook bent in de stad.

Ter versterking van de wijkeconomie en het borgen van de duurzame vitaliteit van 
wijken wordt bij nieuwe gebiedsontwikkelopgaven ten minste 10% van het te 
realiseren aanbod in de wijk bestemd voor werk en maatschappelijke 
voorzieningen. We streven naar een vitale mix van wonen en werken, zowel in de 
wijken als in de werkgebieden. Hierdoor kan er een klimaat ontstaan van 
dynamische stedelijke gemengde gebieden. 

Delft heeft in 2040 hoogwaardige, passende en toegankelijke voorzieningen die 
nodig zijn voor zorg, welzijn, cultuur, onderwijs en sport. Delft streeft naar een 
goede spreiding van voorzieningen en clustert waar mogelijk

In 2040 is Delft een stad waar iedereen meedoet, elkaar kan ontmoeten en de 
kans krijgt zich te ontwikkelen. In ontmoeting, ontwikkeling en meedoen ligt 
namelijk de sleutel tot prettig samen leven. De openbare ruimte en voorzieningen 
die we realiseren, dragen hier aan bij. We maken meervoudig gebruik van de 
beschikbare openbare ruimte en deze is doelmatig onderhouden en sociaal veilig 
ontworpen.

In Delft is ook ruimte een schaars goed. Daarom zullen we goed moeten 
nadenken over welke keuzes we maken bij ingrepen in de fysieke leefomgeving. 
Deze moeten indien mogelijk altijd bijdragen aan de versterking van meerdere 
kwaliteiten van de stad en het gebied.
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Delft is historie 

Delft is een 
verbonden stad

Delft is technologie, 
innovatie & creativiteit



20

‘Als je weet wie je bent, en wat je rol is, kan je ook 

veel beter bepalen wie je wil zijn in de toekomst.’ 

Daarom vertellen wij u graag het verhaal van Delft.
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Delft als vitaal onderdeel van de metropolitane delta

Door de landkaart te kantelen, komt ons land in een nieuw perspectief en wordt zichtbaar dat Nederland een dynamische delta is. In Nederland staan we voor een aantal urgente opgaven, die 
zowel lokaal, nationaal als wereldwijd spelen. Denk aan de opgaven op het gebied van klimaatverandering, energietransitie, circulaire economie, bereikbaarheid en woningbouw. Deze opgaven 
zullen Nederland flink veranderen. Door goed in te spelen op deze veranderingen kan Nederland vooroplopen en kansen verzilveren. Met de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) geeft het Rijk een 
langetermijnvisie op de toekomst en de ontwikkeling van de leefomgeving in Nederland.

Beeld: KuiperCompagnons



27

Metropoolregio Rotterdam – Den Haag; één daily urban system

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag groeit, economisch én qua inwonertal. Hierdoor neemt de druk op de schaarse ruimte toe. Delft is samen met 22 andere gemeenten onderdeel van de 
Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). Het versterken van het economisch vestigingsklimaat en verbeteren van bereikbaarheid zijn de taken die de betrokken gemeenten gezamenlijk 
hebben opgepakt. Zo worden de economische kansen van mensen en de kracht van de metropoolregio vergroot. De Metropoolregio Rotterdam Den Haag functioneert al redelijk als één daily 

urban system, waarin wonen, werken en recreëren regionaal plaatsvinden en moeten worden afgestemd.

Beeld: KuiperCompagnons
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Knooppuntenontwikkeling

In het stedelijke netwerk is er terecht veel aandacht voor ontwikkeling langs de voor Delft belangrijke OV-knooppunten. Met de trein ligt de hele Randstad (en de rest van 
Nederland) aan je voeten. 

Beeld: KuiperCompagnons
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  Een eerste schets van het toekomstbeeld
  Beeld: Kuipercompagnons                                          
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Toekomstbeeld Delft

Beeld: KuiperCompagnons



51

 

Grote ruimtelijke opgaven Delft

Beeld: KuiperCompagnons
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Delft als hoofdstad 
van innovatie en 
technologie

Delft heeft in 2040 een ijzersterke positie in Neder

land op het gebied van innovatie en technologie. Bin

nen de regio en de Randstad onderscheidend door 

een combinatie van een groot cluster aan technologi

sche bedrijven, technisch onderwijs op alle niveaus en 

vele kennis instellingen en onderzoekscentra die samen 

een uniek ecosysteem vormen. Aantrekkelijk voor 

personeel van alle opleidingsniveaus. Delft richt zich 

op het versterken en verzilveren van haar unieke eco

systeem. In 2040 is Delft duurzaam economisch vitaal 

met een levendige wijkeconomie en goede arbeids

kansen voor een brede doelgroep. 
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Beeld: Powerhouse Company en LAP Landscape & Urban Design

Foto: A. van den Berg / Pieter de Hooch Unplugged

Delft, waar het 
goed en gezond  
leven is; 
sterke en leefbare wijken met goede en 
voldoende woningen voor iedereen

Delft heeft in 2040 sterke en leefbare woonwijken. Delft is prettig om te 
wonen, voor Delftenaren en voor nieuwkomers. De woningvoorraad is 
op orde gebracht, zodat deze beter aansluit bij de wensen van de huidige 
én de toekomstige inwoners van Delft. De rode draad hierbij is meer di
versiteit en variatie in het woon aanbod. Een gezonde, veilige, aantrek
kelijke en multifunctionele openbare ruimte draagt bij aan de leefkwali
teit en nodigt Delftenaren uit tot bewegen, ontmoeten en meedoen.  
De principes vanuit de kijk op de positieve gezondheid (ervoor zorgen 
dat mensen om kunnen gaan met fysieke, emotionele en sociale uitdagin
gen in het leven) van de mens zijn hierbij leidend.

Beeld: Lodewijk Baljon landschapsarchitechten
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Duurzaam Delft  
is klaar voor de 
toekomst

Delft is in 2040 een duurzame stad, een stad die is 

voorbereid op de toekomst.Een duurzaam Delft 

steunt op vier pijlers: Groen, blauw & gezond, Ener

gietransitie, Klimaatadaptatie en Circulaire economie. 

Een duurzaam Delft is blijvend gezond voor mens, 

dier en plant. Delft is klimaatbestendig, energieneu

traal en werkt in een circulair economisch systeem.
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   Figuur: de omgevingsvisie in werking


