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Campus

Voorbereid op de toekomst met Station Delft Campus 
Het gebied rond Station Delft Campus heeft veel potentie. Het maakt deel uit van de 
gebiedsontwikkeling Schieoevers, maar het gebied heeft een eigen opgave. Dit stations
gebied heeft de potentie om te transformeren tot een nieuw stedelijk gebied waar  
gewoond en gewerkt kan worden. In potentie kunnen we behoorlijk de hoogte in gaan 
met hoogtes tot misschien wel 70 meter. Dat heeft Delft nu niet of  nauwelijks. 

Er komt een verdubbeling van het spoor wat betekent dat meer 

mensen, zeker studenten, in en uitstappen op deze plek. Dat 

ontlast ook Station Delft. De verbinding naar de TU Campus en 

de oostwest verbinding wordt verbeterd door een fietstunnel 

onder het station. Voor het verdere vervoer is nog wel 

aansluitend openbaar vervoer nodig en (deel)fietsen, stepjes en 

fietsenstallingen. We hebben de ambitie dat dit hét station van 

de toekomst wordt. De vraag is echter wat dat is en hoe het 

eruit ziet. Voor de verdere toekomst denken we na over het 

reserveren van strategische ruimte, bijvoorbeeld rond de 

Kruithuisweg om te kunnen anticiperen op een alternatieve 

inpassing van de weg.

Innovatieve ideeën
We denken ook na over wat voor innovaties in dit gebied 

kunnen landen. Hierbij valt te denken aan een soort mobility as 

a service app: een app die aangeeft welk vervoersmiddel (bus, 

zelfrijdende auto, step of  elektrische fiets) je het beste kunt 

gebruiken als je van A naar B wilt voor dit specifieke gebied. 

Maar we willen ook met 5G aan de slag, bijvoorbeeld op het 

gebied van openbare veiligheid. 

Innovaties op het gebied van mobiliteit en duurzaamheid 
krijgen lastig een plek in gebiedsontwikkeling. Het is dus 
nodig om partijen uit verschillende vakgebieden al in vroeg 
stadium te betrekken en zodoende aan de voorkant met 
elkaar oplossingen te bedenken. Wanneer je bijvoorbeeld 
het energievraagstuk in dit gebied wilt oplossen, is het nood
zakelijk om aan de voorkant na te denken wat er nodig is en 
hoe dat gebouw er vervolgens uit komt te zien. 

We zoeken
We zoeken naar innovatieve partnerships en samenwer
kingsvormen tussen verschillende partijen, zoals NS, Prorail, 
TU Delft, provincie, andere gemeenten, ontwikkelende  
partijen en andere bedrijven, die met ons willen bouwen aan 
het stationsgebied van de toekomst. Dit zijn allemaal andere 
soort partijen met andere drijfveren dus de vraag is waar je 



elkaar vindt en wie pakt welke rol? De intentie is er, maar de 
zoektocht is lastig.

Verbinding is er met Schieoevers en de thema’s 
mobiliteit en energietransitie
Het is ook belangrijk om een link te maken met de TU 
Delft Campus, zowel letterlijk als figuurlijk. Niet alleen op 
vastgoedniveau maar ook op inhoud voor de mobiliteits en 
energietransitie. Daarnaast is er een duidelijk relatie met 
Voorhof  en Tanthof. Dit stationsgebied kan als ontmoetings
plek fungeren voor deze wijken. 

Station Delft Campus…
Wordt hét station van de toekomst.

Meer informatie?
Gebiedsmanager Station Delft Campus

Sanne Broeksma

06 2257 3959

sbroeksma@delft.nl
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“Het gebied rond Station Delft  

Campus heeft veel potentie. 

Het is een van de laatste plekken 

waar we een fors binnenstedelijk 

programma kunnen toevoegen.”

Gebiedsmanager Sanne Broeksma


