
Reinier de 
Graaf- en  
Juniusbuurt 

Voorbereid op de toekomst in de Reinier de Graaf-  
en Juniusbuurt 

De Reinier de Graaf- en Juniusbuurt is nu vooral een maatschappelijke voorzieningen-
strook, redelijk geïsoleerd van de omliggende wijken. Door de nieuwe aansluiting op de 
A4 gaat dit veranderen en wordt het een nieuwe stadsentree. Door de ligging tussen het 
centrum en het buitengebied is het een mooie plek om te wonen. Het vrijkomen van een 
aantal grote locaties maakt het mogelijk om hier een nieuw stuk stad te creëren met  
woningen en voorzieningen, die ook van toegevoegde waarde is voor Buitenhof. 

De nieuwe entree van Delft!
We geven het gebied een nieuwe invulling met levendigheid 

langs de ontsluitingswegen en rust en groen in het woongebied. 

Bethelpark is daar een mooi voorbeeld van. Hier bouwen  

we woningen in een stedelijke omgeving met mooie groene 

binnenpleinen. Dat doen we door de auto’s buiten het woon-

gebied te houden. Parkeren doen we uit het zicht maar liever 

laten we auto’s zo min mogelijk het gebied in komen. Voor 

langzaam verkeer creëren we verbindingen naar andere wijken. 

Zo komen mensen ook meer in contact met elkaar. 

Ambitie richting 2040 
Wij werken aan een visie voor het gebied op basis van vier 

verhaallijnen:

1. Nieuwe Delftse Stadsentree

• Transformatie naar een stedelijke boulevard met een Delfste 

maat van bebouwing

2. Levendig en lommerrijk: 

• Identiteit en positie in Delft: nabij binnenstad en buitengebied

• Stedelijkheid en reuring aan de hoofdassen, rustige woon-

gebieden aan de binnenzijde

• Water-, groen- en langzaam verkeersverbindingen als dragers, 

aangevuld met hofjes, pocketparkjes, verblijfsplekken

• Iedere buurt haar eigen identiteit en schaal en maat van 

bebouwing



3. Ingebed in Buitenhof

• Diversiteit en balans in programma’s en bewoners, woon-

carrière in de wijk

• Functiemenging waar het kan, scheiding waar het moet 

• Meer verbinding en samenhang tussen buurten

• Versterken betekenis van het ziekenhuis voor de omgeving, 

versterken van de wijkeconomie

• Investeren in schoon, heel en veilig

4. Gezonde en groen leefomgeving

• Minder auto, meer OV en fiets, andere verkeercirculatie

• In openbare ruimte minder steen en meer groen en  

ontmoeting, meer sociale veiligheid

• Logische en uitnodigende verbindingen met overige buurten

• Klimaatadaptieve inrichting, biodiversiteit, circulair bouwen

Wij zoeken
Wij zijn op zoek naar partners die duurzaam met ons willen 

werken aan de ontwikkeling van deze nieuwe stadsentree en  

de versterking van de wijk Buitenhof. 

Koppeling met Sterke wijken
Er is een duidelijke koppeling met het thema Sterke wijken 

vanwege de relatie met Buitenhof, één van de wijkversterkings-

gebieden in Delft. Door meer draagkrachtige bewoners, extra 

voorzieningen en nieuwe verbindingen te leggen draagt dit bij 

aan versterking van de wijk. En natuurlijk de koppeling met de 

mobiliteitstransitie, omdat we hier het autogebruik willen 

ontmoedigen.

Meer informatie?
Programmamanager Gebiedsontwikkeling gemeente Delft

Henk Twisk

06 1292 1673

htwisk@delft.nl
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“De nieuwe entree van Delft!”

Programmamanager Henk Twisk


