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Huidige situatie Delft
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Top-20 stations in NL 

Delft 2e  in NL qua stedelijk fietsgebruik
in 100.000+ gemeenten

Autobezit/huishouden :  NL 1,0 auto - Delft 0,5 auto 
Groei autobezit in 15 jaar: NL 20 % - Delft 6%

Autoverkeer NL 1% groei/jaar
Delft  afname



1 Fiets als drager voor de mobiliteit binnen Delft is breed 

gedragen. Aandachtspunt doorstroming fiets en 

veiligheid fietsers;

2 Binnenstad:

2A efficiënte logistiek (minder en kleinere vrachtwagens 

en eventueel gebruik grachten)

2B meer ruimte voor de voetganger (minder fietsen en 

uitstallingen op de looproutes)

2C goede fietsenstallingen, ook inpandig

3 Parkeren: problemen bij grote instellingen en bedrijven

4 OV voor iedereen bereikbaar: loopafstand en financieel

5 Koppeling mobiliteit – duurzaamheid - energietransitie
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Inventarisatie brainstormsessie 
belanghebbenden & Raad (2018)



Inventarisatie ambtelijke 
mobiliteitsateliers (2019)

 Transformeren ruimte voor auto naar ruimte voor fiets en groen, 

maar wel evenwichtig (meerwaarde) en gedifferentieerd per 

wijk/gebied;

 Terugdringen auto in binnenstad gewenst en ruimte benutten voor 

kwaliteit; Rode loper voor fietsverkeer toegankelijk houden;

 Straatparkeren duurder maken in binnenstad om garageparkeren te 

stimuleren;

 Fietsparkeren kan zowel in openbare ruimte als inpandig opgelost 

worden 

 Downgraden categorisering auto ( op meer plekken van 50 km/u naar 30 km/u);

 Meer ruimte voor fietsers maken bij inrichten;

 Grotere loopafstand tussen parkeerplaats en woning mag;

 Inzetten op gedragsverandering.
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Trends en ontwikkelingen

 Huidige modaliteiten (auto/fiets/bus/tram/trein) zijn in 2040 nog steeds 

leidend

 Logistieke keten verandert

 Meer hubs aan rand van de stad met overslag op kleinere voertuigen 

in de (binnen)stad

 Verduurzamen wagenpark komt, maar gepaard met onzekerheden

 Er komen zero-emissie zones

 Verkeersveiligheid blijft belangrijk (ouderen, afleiding, diversiteit voertuigen op fietspaden)

 Door toename ouderen en mindervaliden wordt kwaliteit openbare 

ruimte belangrijker om mobiel te blijven

 Toerisme neemt met 50% toe tot 2030

 Verbindende OV-lijnen met aanvullende voorzieningen voor first and

last mile (toename ketenverplaatsingen) 

 Sociale motief OV staat onder druk (vervoersarmoede)

 Economie groeit en verandert
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Vervoermiddelen: uitstoot en capaciteit
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Vervoermiddelen: ruimtegebruik



Investeren in fietsen
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Tijdsbalk ontwikkeling zelfrijdende auto’s



Kenmerken:

 Fijne stad om in te wonen, te 

werken en te verblijven

 Historische binnenstad

 Stad van innovatie en 

kenniseconomie

Verdere uitwerking volgt in de 

omgevingsvisie

De stad heeft aantrekkingskracht op 

nieuwe bewoners, bedrijven, 

studenten en toeristen door deze 

unieke kenmerken
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Delft in 2019



De opgaven van Delft voor 2040

1.  Groei van de stad

Door de aantrekkingskracht van 

de stad is er behoefte aan meer 

woningen en arbeidsplaatsen. 

Daarnaast groeit het aantal 

studenten in de stad en neemt het 

toerisme toe.

Ambitie:
‒ 15000 woningen

‒ 10000 arbeidsplaatsen
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De opgaven van Delft voor 2040

2.  Leefbare stad

De leefbaarheid in een steeds 

drukker wordende stad staat 

onder druk. Delft zet in op 

verbetering van de leefbaarheid.

Ambitie:
‒ Verbetering kwaliteit openbare ruimte

‒ Schonere lucht

‒ Geluidsoverlast reduceren

‒ Verbeteren toegankelijkheid

‒ Voorkomen eenzaamheid 

(mobiliteitsarmoede)
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De opgaven van Delft voor 2040

3.  Duurzame stad

Delft wil niet alleen 

milieudoelstellingen behalen, 

maar voorop lopen als het om 

duurzaamheid gaat. 

Ambitie:
‒ Klimaatadaptief

‒ Energieneutraal

‒ Verduurzaming van modaliteiten 

(inzetten op kwaliteit en kwantiteit)
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De opgaven van Delft voor 2040

4.  Vitale stad

Delft wil in economisch opzicht 

vitaal blijven. Dit betekent een 

goed vestigingsmilieu, een groei 

van de werkgelegenheid en 

sterke en gedifferentieerde 

wijken. 

Ambitie:
‒ Stad van innovatie en techniek

‒ Innovatieve maakindustrie

‒ Stad van technisch en technologisch 

onderwijs
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De opgaven van Delft voor 2040

5.  Bereikbare stad

Delft moet bereikbaar blijven, ook 

als de stad groeit. 

Daarnaast wil Delft dat inwoners 

in hun mobiliteitsbehoefte kunnen 

voorzien, ook als zij ouder 

worden.

Ambitie:
‒ Goede bereikbaarheid, zowel 

binnenstedelijk, regionaal als nationaal 

voor bewoners, bedrijven en 

bezoekers (toeristen)

‒ Een verkeersveilige stad
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Consequenties van ambities

Een groeiende stad leidt tot meer mobiliteit;

Een groeiende stad geeft druk op beschikbare ruimte;

Een leefbare stad vraagt meer ruimte voor verblijven en 

minder voor verplaatsen;

Een leefbare stad vraagt om minder 

motorvoertuigkilometers (i.v.m. lucht en geluid);

Een duurzame stad vraagt om minder verhard oppervlak;

Een duurzame stad vraagt om schonere voertuigen;

Een bereikbare stad vraagt om ruime 

verplaatsingsmogelijkheden voor personen en goederen.
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Ambities vragen om keuzes

Invulling geven aan een bepaalde ambitie kan er toe leiden dat een 

andere ambitie onder druk komt te staan. Het bijeenbrengen van de vijf 

ambities van Delft vraagt dus om het maken van keuzes. 
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Verschil beleid nu (LVVP) en straks (MPD)
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Lokaal Verkeers- en Vervoer Plan 2005-2020 MobiliteitsPlan Delft 2020-2040

reactie op Vinex woningbouwopgave  (toename

autogebruik oplossen)

vooraf anticiperen op binnenstedelijk bouwen 

(duurzame vervoerwijze gebiedsontwikkeling 
stimuleren)

Sectoraal: goed werkend mobiliteitssysteem voor 

verplaatsen (rijden) alle vervoerwijzen

Integraal: (fiets)parkeren, rijdend verkeer en 

verblijven geïntegreerd in openbare ruimte

Oplossen knelpunten Oplossen knelpunten en gedragsverandering

Duurzaamheid: negatieve effecten/knelpunten 

autoverkeer lucht en geluid verbeteren

Duurzaamheid: naar emmissieloos rijden 

Binnenstad niet meegenomen (Binnenstadplan

was in 2000 al vastgesteld)

Binnenstad volwaardige plaats


