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De Stoep van de Stad 
Maak kennis met de Delftse stoep 
Het open plein beweegt zich naar de dynamiek van Delft en 
roept op om te verblijven, passeren en te ontmoeten. Net als 
een Delftse stoep. Met ruimte voor mensen van alle leeftijden 
en achtergronden die zich willen omgeven met het ritme van 
de stad. Open van karakter maar terughoudend. Een plein waar 
duurzaamheid geen “groene lipstick” is maar waar nagedacht 
is over hergebruik, toekomstwaarde en innovatie die niet altijd 
op het eerste gezicht zichtbaar is. Een democratisch plein als 
verlengstuk van het Huis van Delft met ruimte voor cultuur, 
evenementen, manifestaties of een rustige ochtend aan het water. 

Een plein van vroeger en nu 
Delft is altijd in beweging. Vanuit het oorspronkelijke 
polderlandschap naar het nu. Het sprekende lijnenspel op het plein 
verbeeldt deze gelaagdheid van de stad. Onder het plein bruist het 
namelijk van beweging en innovatie. Het Houttuinenplein maakt 
het onzichtbare zichtbaar. Het raster van het plein verwijst naar de 
lijnen van de oude polderstructuur en naar de lijnen van de huidige 
spoorlijnen onder de grond. De innovatieve ledverlichting in het 
plein beweegt mee zodra een trein onder het plein passeert. 
Zo wordt de verbinding van vroeger naar nu en van boven naar 
onder waarneembaar. 

Bank van de stad 
Rust, ruimte en dynamiek. Op het plein gaat het vanzelf. Veel heeft 
het niet nodig. Centraal op het plein staat de Bank van de stad. 
Van hout, als knipoog naar de historie van de Houttuinen. 
De eyecatcher en bovenal het verzamelpunt en ontmoetingspunt 
van het plein. Ontworpen om op te luieren, een kopje koffe te 
drinken of juist te spelen. Volledig gemaakt van hergebruikt hout 
van oude meerpalen. 
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Verweven met de stad 
Het Houttuinenplein is een mooi plein. 
Met een levendig verweven raster dat wordt 
opgebouwd met baksteen. Dat is typisch Delft. Scan voor meer info! 
De oud Delftse baksteen in een nieuw jasje. 
Hierin is veel mogelijk. In materiaal sluit het 
plein aan op de omgeving, net als in functie. 
De bezoekersstromen gaan natuurlijk over het 
plein met een meer luwe en dynamische kant. 
De verlichting draagt eraan bij dat het plein 
24/7 aantrekkelijk en veilig is. De fetsverbinding 
is belangrijk en moet comfortabel zijn, het 
fetspad krijgt dan ook zijn eigen rode uitvoering 
waardoor er geen verwarring ontstaat. 

Een plein voor de toekomst 
Een veerkrachtig plein dat echt duurzaam is, dat is namelijk niet 
alleen zichtbaar aan de bovenkant. Onder het plein gebeurt er van 
alles. Het plein werkt als een spons, water van regen en hevige 
piekbuien gaat op innovatieve wijze door naar de laag eronder en 
kan worden vastgehouden voor hergebruik of warmteopwekking. 
Aan de huidige bomen worden nieuwe grote bomen toegevoegd. 
Voor beschutting, schaduw en biodiversiteit. 
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