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Alle evenementenlocaties in Delft hebben of krijgen 
een locatieprofiel. De profielen zijn opgesteld door de 
Gemeente Delft in samenwerking met de Veiligheids
regio Haaglanden en zijn afgestemd met omwonenden 
(bewoners, ondernemers, culturele instellingen) en 
organisatoren.

Het profiel is toegespitst op een specifieke locatie en 
dient twee doelen; het profiel stimuleert een passende 
levendigheid in de stad en zorgt voor verwachtingsma
nagement als het gaat om de balans met de omgeving 
en de leefbaarheid in de stad. Het locatieprofiel bestaat 
enerzijds uit een sfeerbeschrijving met de daarbij 
passende beoogde programmering en anderzijds biedt 
dit document een overzicht van de beheeraspecten en 
fysieke eigenschappen van de locatie.

De profielen worden 

tweejaarlijks met  

alle gebruikers 

geëvalueerd en waar 

nodig aangepast. 

Ontbreekt er iets? 

Meld dit dan via het 

contactformulier op 

www.delft.nl/contact.

LOCATIEPROFIEL

Sint  
Agathaplein
De culturele binnenplaats van Delft

http://www.delft.nl/contact


1. Profiel en karakter

1.1.Historie en omschrijving van  
de locatie
Dit plein heeft zijn naam te danken aan het 
Sint Agathaklooster. Een gedeelte van de 
gebou wen van het klooster werd na de re for
matie ingericht als het hof van Prins Willem 
van Oranje. Daardoor staat het gebouw 
sindsdien bekend als ‘Het Prinsenhof’, waar 
Prins Willem van Oranje regelmatig verbleef 
en in 1584 door Balthasar Gerards werd 
vermoord. Op deze locatie is toepasselijk  
nu het Museum Prinsenhof te vinden met als 
cultureel erfgoed de kogelgaten van de moord 
op Willem van Oranje. Het plein is vanwege  
de binnenplaats een oase van rust. Aan de  
ene zijde van het plein bevindt zich een klein 
poortje naar de Oude Delft en aan de andere 
zijde een grote gietijzeren poort naar de 
Phoenixstraat. 

1.2 Profiel vanuit de kracht van  
de plek
De panden die het plein omringen geven deze 
locatie een knusse en historische sfeer. Met de 
directe aanwezigheid van Museum Prinsenhof 
en het Prinsenkwartier krijgt deze locatie een 
cultureel en kunstzinnig karakter.  

Door dit karakter passen evenementen met 
een culturele en kunstzinnige programmering 
goed op deze locatie. Dit kunnen ook evene
menten zijn die zich niet beperken tot de 
OudHollandse uitstraling van het plein,  
maar die juist het contrast opzoeken met 
andere culturen of andere disciplines (zoals 
technologie).  Vanwege de grootte van het 
Sint Agathaplein zijn grootschalige festivals 
hier niet mogelijk. Kleinschalige evenementen 
zoals braderieën, historische proeverijen, 
kunstvoorstellingen zijn geschikt voor deze 
locatie. Verder heeft het Sint Agathaplein  
altijd goed gefunctioneerd als deellocatie  
van stadsbrede evenementen vanwege de 
centrale ligging in de binnenstad. 
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Foto's p.1 en 2: 
De Burgemeesters



1.3 Locatiematrix
In Delft wordt een locatiematrix gehanteerd 
waarin per evenementenlocatie een maximale 
geluidsnorm en maximaal aantal evenementen 
en dagen is vastgelegd. Een aanmelding voor de 
evenementenkalender kan elk jaar tot uiterlijk 
1 november worden ingediend voor het jaar 
daarop.  Bij de vaststelling van de evenementen
kalender wordt de locatiematrix als afwegings 
middel ingezet. Voor Sint Agathaplein geldt het 
onderstaande overzicht. 

Na vaststelling van de evenementenkalender 
dient nog een volledige aanvraag evenementen
vergunning met veiligheidsplan, plattegrond etc. 
te worden ingediend. Afhankelijk van grootte 
en risicofactoren van het evenement is de 
aanvraagtermijn minimaal 8  16 weken voor 
aanvang van het evenement. Dit kan via de 
website.

Voor verdere procedurele informatie over het 
organiseren van evenementen in Delft, klik hier.

Sint Agathaplein

Maximum aantal evenementen 4

Totaal aantal dagen waarop evenementen 
mogen plaatsvinden

6

Soort evenement Lichtjesavond/ 
Donkere Dagen

Koningsdag Vrije ruimte Vrije ruimte

Maximaal aantal dB(A) toegestaan op locatie 75 75 75 75

dB(C) norm = dB(A) norm + 8 dB 83 83 83 83

Aantal keer van dit evenement 1 1 1 1

Maximaal aantal dagen per evenementsoort 1 1 3 1

Totaal aantal dagen per soort evenement 1 1 3 1

Voorrang voor soort evenement x x
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https://www.delft.nl/vrije-tijd/evenementen/evenementenvergunning
https://www.delft.nl/vrije-tijd/evenementen/stappenplan-evenementen


2. Plattegrond en omgeving

2.1 Grootte van 
evenementenlocatie
De bruto oppervlakte van de evenementen
locatie bedraagt 1.543 m2 en is weergegeven  
in onderstaande plattegrond. 
De netto oppervlakte is o.a. afhankelijk van 
calamiteitenroutes, reeds toegekende (horeca)
vergunningen en komt in het vergunnings
aanvraag proces aan bod.

2.2 Type omgeving
• Het Sint Agathaplein ligt in de binnenstad  

van Delft. 
• Aan de kop van de Oostzijde van het plein 

bevinden zich woningen.
• Het Museum Prinsenhof  

(info-prinsenhof@delft.nl)  
en het Prinsenkwartier  
(info@prinsenkwartier.nl) zijn direct  
aan het plein gelegen. De organisator  
wordt nadrukkelijk erop gewezen om  
zijn/haar plannen te overleggen met  
beide partijen.

• Museum Prinsenhof moet (tijdens openings
tijden) te allen tijde bereikbaar zijn.

• Aan het plein ligt één terras van Barbaar, 
naast de uitgang aan de Westzijde.

• De historische panden grenzend aan het 
plein zijn slecht geïsoleerd waardoor geluid 
van buiten makkelijker naar binnen dringt 
dan bij moderne gebouwen.

• In de vergunningsprocedure zal worden 
besproken dat het verplicht is om een 
bewonersbrief te sturen aan alle omwonen
den van de evenementenlocatie. Daarnaast 
kent Delft verschillende belangenverenigingen 
voor bewoners. Voor het Sint Agathaplein 
kan contact opgenomen worden met 
Belangenvereniging de Oude en de Nieuwe 
Delf (info@grachtengebieddelft.nl).
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mailto:info@prinsenkwartier.nl
mailto:info@grachtengebieddelft.nl


3. Beheeraspecten

3.1 Fysieke kenmerken
• De ondergrond van het Sint Agathaplein bestaat 

hoofdzakelijk uit klinkers en er zijn elementen 
bestraat met kinderkopjes. Het plein is berijdbaar, 
maar gesloten voor doorgaand gemotoriseerd 
verkeer.

• Er mag niets aan de ondergrond worden aan 
gebracht, in verband met kabels en leidingen.

• Het Sint Agathaplein is toegankelijk via een 
toegangspoort aan de Phoenixstraat en via een 
smal poortje aan de kant van de Oude Delft.  
Het plein is echter alleen toegankelijk voor kleine 
busjes, in verband met een smalle toegangspoort 
en beperkte doorrijhoogte. Hiermee moet 
rekening worden gehouden met laden en lossen. 

• De Prinsenhoftuin is een groenvoorziening, 
grenzend aan het Sint Agathaplein. Deze tuin 
behoort niet tot de evenementenlocatie.

• Er staan een aantal bomen (in de lengte verdeeld 
over het plein). Er mag zonder toestemming  
niets aan de bomen bevestigd worden. De bomen 
mogen niet beschadigd worden. 

• Brandkranen zijn in de omgeving aanwezig: deze 
moeten worden vrij gehouden en organisatoren 
moeten hiermee rekening houden bij de inrichting 
van het terrein. 

• Er is geen stroomvoorziening aanwezig op de 
locatie. De organisator kan mogelijk in overleg 
met omliggende ondernemers gebruik maken van 
de stroomaansluiting van die bedrijven (moet wel 
minimaal gezekerd zijn met 32 ampère).

• Drinkwatervoorziening is niet op locatie aanwezig. 
Bij Evides kan een tijdelijke aansluiting worden 
aangevraagd.

3.2 Veiligheid
Toegankelijkheid (bereikbaar voor hulpdiensten)
Er is slechts één toegang voor hulpdiensten tot het 
Sint Agathaplein (door de poort vanaf de Phoenix
straat). Deze dient te allen tijde vrij van obstakels  
te blijven. Daarnaast dient er een vrije calamiteiten 
strook beschikbaar te blijven van minimaal 3,5 meter 
over de hele lengte van het plein. Ook de toegangs
punten vanaf de Oude Delft en vanaf de School 
straat moeten vrij gehouden worden.

Mogelijkheden voor crowd management
De indeling van deze locatie, met haar nauwe in  
en (nood)uitgangen, zorgt voor een fuik. Dit heeft 
gevolgen voor crowd management en veiligheid  
bij evenementen op deze locatie.

3.3 Verkeer
Het Sint Agathaplein heeft een zuidwestelijke ingang 
aan de Phoenixstraat en is lopend toegankelijk.  
De noordoostelijke ingang van St Agathaplein is via 
de Oude Delft. 

Bereikbaarheid OV
• Tramhalte Prinsenhof op 1 minuut loopafstand
• NS station Delft op 8 minuten loopafstand

Parkeren
Fietsen: in de hele binnenstad zijn fietsparkeer
voorzieningen, maar in aantal zijn ze beperkt. 
Parkeeroverlast in de directe omgeving moet 
voorkomen worden. Dit betekent dat bij grote 
publiekstrekkers (extra) fietsparkeervoorzieningen 
of fietscoaches geregeld moeten worden.

Auto’s: in Delft zijn er vrijwel geen mogelijkheden 
om uw auto (voor korte tijd) op straat te parkeren. 
Bijna de gehele binnenstad en een groot deel van 
het omliggend gebied is vergunninghoudergebied. 
Daarom adviseren wij om uw auto in een van de 
parkeergarages te parkeren. De Phoenixgarage 
bevindt zich op 2 minuten loopafstand van het 
Agathaplein. De Prinsenhofgarage bevindt zich op  
9 minuten loopafstand.
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https://www.evides.nl/zakelijk/tijdelijke-aansluiting-aanvragen
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