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Inleiding 
Via een online enquête heeft de gemeente vragen gesteld over de 
Yperstraat en omgeving. De antwoorden van ruim 280 respondenten zijn 
verzameld en tijdens de informatiebijeenkomst Yperstraat en omgeving op 
15 februari 2018 gepresenteerd. In drie deelgroepen zijn drie onderwerpen 
nader besproken: 
 
-       De afwikkeling van vrachtverkeer rond de Kruisstraat; 
-       De toekomst en mogelijke aanpassing van het Yperdek; 
-       De mogelijke verbetering aan de openbare ruimte rond de speelplek. 
 
 
Afwikkeling vrachtverkeer rond de Kruisstraat 
In drie deelgroepen is gesproken over de logistieke bewegingen in de 
Kruisstraat. De bevindingen van de deelgroepen zijn: 
 
- Vrachtverkeer is noodzakelijk om de binnenstad te bevoorraden; 
- Het (hernieuwd) in gebruik nemen van de Achtersack kan zorgen dat 

vrachtverkeer niet in de Kruisstraat staat geparkeerd en/of hoeft te 
keren. Onderdeel hiervan is dat de Achtersack ook bereikbaar moet 
blijven (handhaving op fout parkeren); 

- Zet de TU Delft in bij het zoeken naar een oplossing voor distributie; 
- Het versneld aanscherpen van het Protocol Logistiek kan bijdragen aan 

het schoner worden van vrachtverkeer en/of door de inzet van 
alternatieve systemen van stedelijke distributie; 

- Stedelijke distributie is niet voor alle producten een goed alternatief: 
 
- Volumineuze of zware artikelen; 
- Versartikelen (op grond van wettelijke eisen ongeschikt voor 

overslag); 
- Algemeen nadeel is het vraagstuk met betrekking tot 

aansprakelijkheid bij schade aan goederen: is dit gebeurd bij inladen 
(herkomst), overslag (bij distributiepunt) of uitladen (bij bestemming). 
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- Oplossing voor het bovenstaande kan zijn: 
 
- Systeem van opleggers met afzonderlijke containers die (zonder te 

hoeven openen) van distributiepunt naar bestemming kunnen 
worden gebracht; 

- Oplegger die op een distributiepunt wordt losgekoppeld en door een 
klein en zero-emissie voertuig naar de bestemming wordt gebracht. 
Voordelen: Kleinere draaicirkels en beter overzicht vanuit de cabine. 

 
 
De toekomst en mogelijke aanpassing van het Yperdek 
In het algemeen wordt de mening gedeeld dat de functie van het Yperdek 
vooralsnog behouden dient te blijven. Belangrijk wordt gevonden dat er 
geen gedwongen prijsverveelvoudiging optreedt voor huidige bewoners. 
Sommigen wonen al tientallen jaren in de binnenstad en kiezen zelf niet 
voor het verdwijnen van vergunningsplekken ten gunste van nieuwbouw 
met gebouwd parkeren. 
Tevens is er consensus dat de panden van Köhler, Kwik-Fit en het Yperdek 
niet fraai zijn. Köhler of een andere vorm van auto huren wordt als een 
typisch binnenstedelijke functie gezien, waarbij wel de oproep is om te 
moderniseren. Elektrische auto’s en andere innovaties, passend bij een 
technologiestad als Delft. In dit verband wordt ook de oproep gedaan om 
integraal de vervoersproblematiek van de binnenstad te beschouwen en 
toekomstbestendige ideeën te ontwikkelen. 
Aandacht wordt gevraagd voor de technische staat van het dek en de 
veiligheid. Het dek is in redelijk slechte staat, de rijplaten maken lawaai bij 
er overheen rijden en de onderste laag moet nodig herstraat worden. Maar 
ook is het een plek waar ’s nachts gedeald lijkt te worden en andere niet 
frisse figuren zich ophouden. 
 
Suggestie die door bewoners zijn gedaan: 
 
- Kan er fietsparkeren op het onderste dek? 
- Er is al een tekort aan parkeerplaatsen voor auto’s, dus fietsparkeren 

lijkt dan geen goed idee. 
- Yperdek is een noodzakelijk kwaad, wel lelijk. Verfraaien goed idee. 
- Prijsverschil vergunningparkeren en gebouwd parkeren (ondergronds) 

wordt onderkend. 
- Oproep voor groot inventariserend parkeeronderzoek in de binnenstad. 
- Sommige direct omwonenden zien liever het Yperdek dan woningen, 

met bewoners die dan bij hun naar binnen kijken, gevreesd wordt dat 
een woongebouw ook hoger zal worden dan het huidige dek.  

- Vraag over de staat van de populieren en de claim van BPD 
(Bouwfonds). 

- In binnenstad minder autobezit, Köhler dus een ‘passende’ functie. 
Oproep voor veel innovatiever, creatiever denken over mobiliteit 
binnenstad + Delft algemeen. 

- Termijn van 10 – 15 jaar en dan pas definitief beslissen lijkt goed. 
- Dringende oproep om iets aan veiligheid te doen, er gebeurt zeker 

‘s nachts veel ongewenste zaken. 
- Groen aankleden was bij realisatie al de bedoeling maar is nooit 

uitgevoerd. Teleurstelling als het alleen op verfraaien uitkomt. 
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- Direct verzoek om (bij instandhouding) de bestrating op de begane 
grond te herstraten, verlichting anders af te stellen, technisch te 
verbeteren (rammelt nu bij overheen rijden). Huidige staat is slecht. 
Tevens afsluitbaar maken met pasjes, om hangjongeren en dealers te 
weren 

- Wonen in de binnenstad: niet minder parkeerplekken, niet duurdere 
parkeerplekken en niet te ver (buiten de binnenstad) 

- Vraag: wel of niet een extra dek? 
- In de Zuidpoortgarage passen nog gemakkelijk 140 extra plekken, dan 

kan het Yperdek weg. 
- Verdichting van de stad vraagt ook om licht en lucht, parkeernorm per 

woning is niet meer van deze tijd 
- Köhler is een goed bedrijf (voor toekomstig minder autobezit) maar moet 

dan wel ook innovatief/creatief 3.0: elektrisch, innovatief, in de stad van 
technologie en TU. 

 
 
De mogelijke verbetering aan de openbare ruimte rond de speelplek 
Uit de online enquête lijkt het beeld te ontstaan dat de speelplek beperkt 
wordt gebruikt. Dit is niet het geval, de speelplek trekt kinderen vanuit een 
groot gebied aan. 
De speelplek is afgesloten, dat is goed en vanuit ’t Goeie Doelen Winkeltje 
is er sociaal contact/ zicht op de speelplek. De speelplek grenst aan 
achtertuinen en ligt aan de Yperstraat met weinig verkeer. De speelplek is 
veilig en de hangjongeren zijn niet hier meer. 
De speelplek is 7/8 jaar geleden gerenoveerd, echter er is nu niet veel meer 
dan een trapveld met één goal, een grote- en een kleine boot en het water 
in de watergang is verdwenen. 
Er is geen glijbaan, geen schommel, geen wip, geen basket, geen tafel. De 
speelplek is stenig en wordt ook door kinderen gebruikt waarvan de ouders 
eten bij Thuis bij Ladera. 
De ondergrond is hard en de speelplek oogt smoezelig, verlopen, slecht 
onderhouden. De toestellen zijn statisch. 
Er zouden enkele, kleinere toestellen bijgeplaatst kunnen worden. Voor de 
ouderen zou een bankje geplaatst kunnen worden en de kopse kant van het 
Yperdek kan worden aangekleed. 
Alternatieven voor de toestellen zijn een wipkip, een schommel, een bankje, 
een glijbaan, een klimrek, een pannaveld. 
Andere voorstellen zijn: het introduceren van een ijsverkooppunt, een 
opstalplek voor fietsen, het vergroten van de toegankelijkheid voor ouderen, 
het verwijderen van de heg/ struik. 
Er zijn niet veel speelplekken in een woongebied. De speelplek kan wat 
levendiger worden en het groen moet beheerd worden. Het groen moet wel 
behouden blijven. 
In Amsterdam zijn mooie voorbeelden te vinden van speelplekken met 
toezicht, goed onderhouden en van hoge kwaliteit. Wellicht is een Johan 
Cruyff veld mogelijk? 
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Andere zaken 
Een groep bewoners is van mening dat er een integraal masterplan 
gemaakt moet worden voor de Yperstraat en omgeving, dat verder moet 
gaan dan het uitspreken van ambities. Men ziet graag dat de gemeente een 
Masterplan of Beeldkwaliteitsplan opstelt voor de historische binnenstad, 
waarin hoogtes, kwaliteit, functies, woonmilieu en winkels worden benoemd 
en een visie over de buitenruimte (met o.m. de groenstructuur). 
 
 
Ambitiedocument Yperstraat en omgeving 
De resultaten van de bijeenkomst zijn verwerkt in het ambitiedocument dat 
vervolgens ter informatie aan de raad wordt gestuurd. 
Het aangepaste ambitiedocument is te vinden op www.delft.nl/yperstraat. 
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