
Nieuw Delft - City Lounge
Openbare ruimte en stedelijk programma



De bouw van de Delftse spoortunnel slaat een lang-
gerekte leegte in de stad Delft. Voor de ontwikkeling van 
deze ruimte heeft ons bureau het stedenbouwkundig 
plan gemaakt. Het plan Nieuw Delft voor de spoorzone 
definieert een ruimtelijk raamwerk van verbindingen, dat 
de toekomstige ontwikkeling van het gebied faciliteert 
zonder exact voor te spiegelen hoe de toekomstige 
typologie en architectuur eruit moeten komen te zien.
De dragers in het raamwerk zijn het langgerekte park op 
het dak van de tunnel, en de “Nieuwe Delft”, de singel-
gracht die een nieuw verband legt tussen binnenstad, 
station, Westerkwartier en Delft-Zuid.

De ontwikkeling van Nieuw Delft komt nu op gang. 
Tegelijk komt de vraag op welk programma zich het 
best waar in het plangebied kan vestigen en welke 
openbare ruimte hier bij hoort. Om grip te krijgen op 
dit proces is dit verbeeld op de schaal van Nieuw Delft 
onder de naam City-Lounge. 

City lounge
Nieuw Delft wordt ontwikkelt als een stads interieur. 
Bezoekers, toeristen en bewoners moeten zich thuis 
voelen in dit gebied. Nieuw Delft zien we als uitbrei-
ding van de binnenstad met een rijke schakering aan 
openbare ruimtes, semi-openbare ruimtes en publiek 
programma.
Deze verschillende openbare ruimtes geven specifieke 
vestigingsvoorwaarden voor mogelijke toekomstige 
programma in Nieuw Delft. In de gebiedsontwikke-
ling zal het erom gaan deze kansen voor interessante 
stedelijke programmering van het gebied ook daadwer-
kelijk aan te grijpen. 
 

Openbare ruimte en stedelijk programma

Nieuw Delft - City Lounge

Locatie: Stationsomgeving Delft

Ontwerper(s): Jaap van den Bout, Marcel 
van der Meijs, Claudia Gorissen

Opdrachtgever(s): Gemeente Delft

Omvang in ha: 24 ha

Programma: ca. 1000 woningen, stede-
lijk programma; voorzieningen, kantoren,  
parkeervoorzieningen, scholen, opper-
vlaktewater.

Jaar van ontwerp: 2013 (prijsvraag 
Stedenbouwkundig plan, City Lounge: 2014)

Jaar van uitvoering: 2014 - 20..?
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NIEUW DELFT - CITY LOUNGE

Referentieplan Nieuw Delft

3



Het Overstapplein
Het Overstapplein is sterk functi-
oneel ingericht. Bussen en taxi’s  
verbinden Delft Centraal met de 
omliggende wijken en gemeentes.

De Vestibule
Aan de noordzijde van het station 
ligt de Vestibule; dit is voor elke 
treinreiziger de entree naar de his-
torische binnenstad van Delft.

Netwerk Openbare Ruimte

In het Stedenbouwkundig plan van Nieuw Delft is de 
karakteristiek van de openbare ruimtes bepaald. De 
Vestibule, het Overstapplein, het Hoogstedelijk park 
en het Stedelijk park. Stuk voor stuk openbare ruimtes 
binnen het Stedenbouwkundig plan met een sterke 
eigen karakteristiek. 

Het aanpalende programma is mede bepalend voor 
deze prominente openbare ruimtes. Het programma 
activeert de openbare ruimte en levert comfort aan de 
bewoner en passant: 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. Ruimtes die publiek toegankelijk 
zijn, maar privaat worden beheerd. De studie toont 
waar de kansen liggen voor het direct verbinden van 
het  openbare netwerk van Delft aan de semi-publieke 
interieurs van de aangrenzende gebouwen.

1. netwerk van openbaar toegankelijk gebied in Nieuw Delft 
2. aantrekkelijke locaties verboden aan openbare ruimtes
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NIEUW DELFT - CITY LOUNGE

Hoogstedelijk park
Deze centrale langgerekte ruimte op 
het dak van de spoortunnel wordt een 
hoogwaardig, stedelijk park in hartje 
Delft. 

De Tuin 
Achter het voormalige station ligt 
aansluitend op het oude perron een 
pleinruimte die direct verbonden is 
met het historische stationsgebouw.  

Stedelijk park
Het oostelijk deel van het park op de 
spoortunnel is een centraal buurt-
park voor de omliggende wijken

HOOG 
STEDELIJK 

PARK
HOF

HOF

STEDELIJK 
PARK

TUIN
OVERSTAPPLEIN

VESTIBULE

BOLWERK

1. netwerk van openbaar toegankelijk gebied in Nieuw Delft 
2. aantrekkelijke locaties verboden aan openbare ruimtes

5



Hof tussen park en Nieuwe Gracht

In het centrum van Delft is er haaks op het formele 
patroon van de grachten een meer informeel netwerk 
van stegen en binnenhoven. Dit stelsel van verbindende 
hoven is intiem en lijkt soms haast semi-openbaar van 
karakter.
In de planopzet voor Nieuw Delft is hierop voortgebor-
duurt. De verbindingen tussen het Spoorzonepark en de 
Nieuwe Delft zijn geïnspireerd op deze typisch Delftse 
ruimtes. Het groene karakter van het park loopt op een 
stadse manier het binnenhof in en verbindt het park met 
de Nieuwe Delft.

Doorsteek tussen park en de Nieuwe Delft
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Publieke gebouwen aan het park
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