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SPOORZONE DELFT 
 

Van ROK naar GUO 
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Geluidoverlast en hinder 
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Bestaande situatie tot 2010 
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Plangebied in de stad 
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Mijlpalen in het proces 

1993: Motie voor duurzame viersporige oplossing  

2001: Afronding MIT verkenning 

2001: Motie voor deelbesluit tot aanleg 1ste fase tunnel 

2002: Ondertekening procesovereenkomst publieke 

      partijen 

2003: Keuze voorkeursvariant 
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Mijlpalen in het proces (vervolg) 

2005: Ondertekening realisatieovereenkomsten  

2008: Gunning bouw spoortunnel aan CCL  

2009: Start bouw spoortunnel 

2012: Aanbesteding Station en HNK (op tunnel) 

2015: Eerste treinen door Spoortunnel 

  Verwachte start woningbouw 



[7] 

Betrokkenheid Ballast Nedam 

1993 – 1988: Vrijblijvend studies naar 4-sporige 

alternatieven voor spoorviadut  

1998: Intentieovereenkomst voor integrale ontwikkeling 

deel spoortunnel en vastgoed 

2002: Separate aanpak tunnel en gebiedsontwikkeling 

2003: Prijsaanbiedingingsovereenkomst voor vastgoed 

in spoorzone (samen met NS) 



[8] 

Betrokkenheid Ballast Nedam (vervolg) 

2005: Raamovereenkomst (samen met NS)  

2006 – 2008: aanbestedingsproces (gewonnen door 

CCL) 

2008-2012: Heronrientatie op vastgoedopgave en 

samenwerkingsvorm 

2012: GUO 
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Keuze voor 

variant  op basis 

van een integrale 

afweging 

Keuze voor 

variant  op basis 

van een integrale 

afweging 

Keuze voor 

variant  op basis 

van een integrale 

afweging 
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Dekking Investeringen 
(uitgangspunten in 2003) 

Spoortunnel is mogelijk gemaakt door bijdragen (prijspeil 2003): 

 

- Ministerie van V&W (spoortunnel)  € 310 mln 

 

- Stadsgewest Haaglanden (OV-knoop)    € 11 mln 

 

- Gemeente Delft (stedelijke ontwikkeling / WOZ)  € 45 mln 

 

- Ministerie van VROM (ruimtelijke kwaliteit)   € 69 mln 

 

- Marktpartijen (Ballast Nedam en NS Poort)   € 78 mln 

 

Risicoallocatie centraal ! 
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Masterplan van Joan Busquets (2003) 

Kenmerken: 

• kwaliteit openbare ruimte 

• teveel m2 getekend (te hoog 

   en te dik) 

• te weinig aandacht voor  

   stedelijke functiemix 

• parkeren is niet (kosten- 

  efficiënt) opgelost (100%  

  ondergronds) 

NB: Busquets is betrokken sinds 1999! 
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Kengetallen Stedelijke Ontwikkeling 

-  2.300m lange 4-sporige spoortunnel 

-  Ondergronds station en hoogwaardig OV-knooppunt 

-  Station en stadskantoor (>23.000m2) op tunnel 

-  25 hectare stedelijk gebied naast de historische 

binnenstad 

-  180.000 à 200.000m2 bvo nieuwe bebouwing 

-  Circa 1.200 woningen 

-  Maximaal 20.000m2 kantoor en andere commerciële 

ruimten en voorzieningen 
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Actualiteit 2010 - 2012 

• Bouw spoortunnel in volle gang 

• Planontwikkeling stedenbouw en vastgoed 

loopt niet parallel met die van spoortunnel  

• Heroriëntatie op producten, programmamix 

en fasering van de vastgoedontwikkeling  

• Heroriëntatie op organisatie samenwerking 

gericht op gemeenschappeli jke belangen 

gemeente  en marktparti jen 

• Opstellen GUO 

• Herstart gebiedsontwikkeling met 

Ambit iedocument 
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Het maken van een duurzaam nieuw 

deel van de binnenstad dat door de 

eeuwen heen blijft functioneren en 

waarde toevoegt aan de stad. 
 

 

 

 

Duurzaamheid is o.a. f lexibil i teit:  

• In t i jd 

• In doelgroepen  

• In producten 

• In gebruik van het product  

• In parkeren 

 

Doelstellingen Delft voor Spoorzone 
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Spoortunnel in aanbouw (1) 
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Spoortunnel in aanbouw (2) 
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Voorbeeld: Avenue2 Maastricht 

Eén plan voor stad en snelweg! 
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Voorbeeld: Avenue2 Maastricht 
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Voorbeeld: Avenue2 Maastricht 
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Integraal Ontwikkelingsplan 

• Gemeente neemt regie in gebiedsontwikkeling  

• Gemeente maakt Integraal ontwikkelingsplan  

• Gemeente definieert bouwvelden en 

bouwenveloppen  

• Ballast Nedam Ontwikkeling (BNO) heeft 

adviesrecht / -plicht 

• Gemeente geeft indicatieve grondprijs mee 

aan BNO (taakstellend)  
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ROK 2005 GUO 2012 

100% Plangebied (samen met NS); 

geen andere ontwikkelaars binnen 

plangebied 

33% Plangebied (BNO) 

andere partijen zijn actief binnen 

plangebied 

1.200 Woningen en 25.000m2 niet- 

wonen 

400 Woningen en 6.000m2 niet- 

wonen 

Verplichte grondafname o.b.v. 

planning  

Recht op grondafname binnen een 

jaarlijks te actualiseren planning; 

mogelijkheid om grondafname tot 1 

jaar uit te stellen (rentevergoeding) 

Circa 130 woningen per jaar, 

gedurende 8 à 10 jaar 

50 à 80 Woningen per bouwveld, te 

realiseren in 3 fasen 

Geen bouwplicht Geen bouwplicht 

Vaste grondprijzen per m2 bvo, 

jaarlijks te indexeren 

Residuele grondprijs o.b.v. DO voor 

overeengekomen programma per 

bouwveld 

ROK 2005 – GUO 2012 
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• Flexibel inspelen op ontwikkelingen en vragen vanuit 

de stad 

• Ruimte voor een meer divers / stedelijk programma 

• Ontwikkeling gebeurt in vanzelfsprekende 

samenwerking met de stad 

• Kansen voor nieuwe vormen van opdrachtgeverschap  

(CPO – PO enz.) 

 

 

 

 

Kansen van nieuwe aanpak 


