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Aanleiding 

• Toezegging wethouder en update kansenlocaties 
eind 2016 

• Brief aan de raad 27 juni 2017 

 

 



Plangebied 

Köhler Kwik-Fit 

Yperdek 



Vertrekpunt: sfeergebieden 
 

Bestemmingsplan ‘Binnenstad 2012’ 

 







Gemengd (creatief) 

Wonen Winkelroutes 

expeditie route 

Filiaalwinkels 

Cultuur & Horeca 



 



 
“achterkant situatie” 

Kruisstraat 71 

Voormalige V&D 

Bastiaansplein: Filiaal winkelgebied 

Hema 

Beestenmarkt: Cultuur & Horeca 

Winkelroutes 

Straatprofiel slechts 7,80 m 

Voorruimte, claim BPD voor 6 woningen 



 

Leent maatvoering van het gebied zich voor 
invulling zoals Rozemarijn……. 

 
 

Rozemarijn 2 
 

 



 

….. of meer voor het afmaken of aanhelen van 
de bestaande structuur 

 
 



Ooit stond er een 
kloostercomplex 
rond de Yperstraat 



Tussenstand 
• Geen ruimte voor grootschalige gebouwen, wel voor 

kleinschalige invullingen 

• Yperdek heeft +/- 140 parkeerplaatsen t.b.v. 
vergunninghouders en vervult een duidelijke functie 

• Köhler en Kwik-Fit zitten naar eigen zeggen prima en 
zijn op dit moment beide tegen woningontwikkeling 
op de locatie van het Yperdek  

• Gebouw Kwik-Fit moet gestut worden om te blijven 
staan (bij bebouwen van locatie Kruisstraat 71) 



Ambitie 

Op termijn (na 15-20 jaar) het Yperdek en 
de locaties van Kwik-Fit en Köhler 
transformeren tot woongebied (eventueel 
met kleinschalige bedrijvigheid). 

 

Het parkeren zal daarbij niet meer in het 
zicht zijn vanaf de openbare ruimte. 

 

 

 



Ambitie 
• Locatie Yperdek biedt kansen om stuk binnenstad aanzienlijk te 

verbeteren 
• De Woonvisie Delft 2017-2023 geeft handvatten voor het 

streven naar aanvullend woonprogramma 
• Andere dan woonprogramma’s liggen minder voor de hand 
• Combinaties met werken lijken wel kansrijk en passen in de 

gemengde bestemming met de sfeer ‘creatief grachtengebied’ 
• Op termijn zullen Köhler/Kwik-Fit niet in hun huidige 

verschijningsvorm op de locatie kunnen blijven 
• De functie van het Yperdek (ca 140 parkeerplaatsen t.b.v. 

binnenstadbewoners) kan niet zomaar vervallen; auto’s echter 
wel uit beeld 
 





Afsluitend 
  
De gemeente zet niet actief in op het 
verwerven van de Kwik-Fit en Köhler locaties. 
  
Wel kan een gedeelde ambitie gebruikt 
worden om marktpartijen/ontwikkelaars te 
interesseren voor het Yperdek en de locaties 
van Köhler en Kwik-Fit.  

 
 
 


