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Museum Prinsenhof Delft 

Datum: 11 januari 2017; versie 2 

Inleiding 

algemeen 
Gemeente Delft werkt aan een ruimtelijk toekomstbeeld voor Museum Prinsenhof Delft en de 

directe omgeving. Het beoogt resultaat is een integrale visie op de aanpassingen die gebouw en 

omgeving moeten doormaken om het gewenste toekomstig functioneren van het museum mogelijk 

te maken. Het ruimtelijk toekomstbeeld zal worden neergelegd in één of meerdere ontwerpen. Als 

basis voor het ontwerp dienen een Ruimteprogramma (inclusief kostenraming) en een set van 

Stedenbouwkundige Randvoorwaarden. Het Ruimteprogramma zal onder meer de ruimtelijke eisen 

bevatten die op het gebouwencomplex zelf van toepassing zijn: de interne ruimtelijke structuur, het 

programma, de interne routing et cetera. In dit document ligt daarentegen de focus op de positie van 

het museum in de stad. Daarbij is aandacht besteed aan onder meer de openbare ruimten in de stad 

en de routing door het centrum. Een zekere spanning tussen de wensen voor de interne structuur 

van Museum Prinsenhof en de motieven die spelen in de context van de historische binnenstad is 

hierbij onvermijdelijk. 

Voor de stedenbouwkundige randvoorwaarden spelen in ieder geval de volgende zaken een rol: 

 De vraagstelling, entree Prinsenhof en inbedding in stad 

 Andere visies op de binnenstad, betekenis voor het Prinsenhof 
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o Sfeergebieden, bestemmingsplan Binnenstad 2012 

o 'Binnenstad, vitaal en gastvrij; visie en agenda binnenstad 2020'  

o Visie Toerisme Delft 

 Historische ontwikkeling Prinsenhof en Prinsentuin 

o Hoeveel aanpassingen van Prinsentuin zijn acceptabel? 

o Indien aangebouwd moet worden, hoeveel is toelaatbaar en waar? 

Vraagstelling 
In de huidige situatie manifesteert Museum 

Prinsenhof zich nauwelijks naar zijn omgeving. 

Met name de entree is klein en verdekt 

opgesteld, op de hoek van de steeg tussen de 

Oude Delft en het Sint Agathaplein. Met name 

aan de Oude Delft en aan het Sint Agathaplein 

liggen mogelijkheden om de zichtbaarheid van 

Museum Prinsenhof te verbeteren. 

Mogelijkheden voor een nieuwe entree zijn er 

in ieder geval vanaf het Sint Agathaplein vanuit 

de Prinsentuin, aan de zuidgevel van de Waalse 

Kerk tussen de twee poorten en vanaf de Oude 

Delft. 

Het verbeteren van de entree en de zichtbaarheid van het museum is een vereiste voor de 

ontwerpvisie. Daarbij dient rekening gehouden te worden met de bezoekersstromen in Delft rondom 

de locatie en de eventuele wijzingen in deze stromen. De herinrichting van de Phoenixstraat nadat 

bouwwerkzaamheden aan de spoortunnel en de Spoorsingelgarage gereed zijn, ingebruikname van 

die parkeergarage, wijzigingen in het beleid van touroperators ten aanzien van touringcars maar ook 

gewijzigde inzichten in gemeentelijk beleid zouden bezoekersstromen kunnen beïnvloeden. 

Daarnaast heeft het museum de vraag om meer (expositie)ruimte. Omdat het substantieel 

uitbreiden van het historische gebouwcomplex een zeer lastige opgave is, dienen mogelijkheden in 

de omgeving niet uitgesloten te worden. Zo kan het Prinsenkwartier of delen daarvan een rol spelen 

in de zoektocht naar meer volume.  

  

Afb. 1: Entree klein en verdekt opgesteld 
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Afb. 2: Uitsnede verbeelding bestemmingsplan 

Relevant beleid 

Bestemmingsplan 
Voor het Prinsenhof geldt het bestemmingsplan ‘Binnenstad 2012’, zoals vastgesteld in juni 2013. 

Het complex heeft de bestemming ‘Cultuur en ontspanning’,  bestemd voor o.a. culturele 

voorzieningen. Daaronder wordt volgens het bestemmingsplan verstaan ‘het uitoefenen van 

activiteiten op cultureel en kunstzinnig vlak, waaronder ateliers, galeries, muziekscholen en musea’. 

De gebouwen langs de Schoolstraat hebben de bestemming ‘Centrumdoeleinden – Creatief 

grachtengebied’ en zijn bestemd voor wonen, dienstverlening, bedrijf, culturele voorzieningen en 

maatschappelijke voorzieningen. Binnen de bestemmingen is ondergeschikte horeca toegestaan tot 

20% van het vloeroppervlak, met een maximum van 250 m2. Op de verbeelding van het 

bestemmingsplan zijn de gebouwen vastgelegd middels bouwvlakken en maximale bouwhoogtes, 

conform de bestaande situatie. Buiten de bouwvlakken is geen (hoofd)bebouwing toegestaan. Aan- 

en uitbouwen maar ook verhogen van de gebouwen is niet zonder meer mogelijk. Ook het 

overdekken van de 2e binnenhof kan niet zonder af te wijken van het bestemmingsplan. Het niet 

afwijken van het bestemmingsplan is overigens geen uitgangspunt. 

De Prinsentuin heeft de bestemming ‘Groen’. Bouwwerken zijn daar niet toegestaan, ook niet 

ondergronds. Wel zijn binnen die bestemming, alsmede binnen  de bestemmingen ‘Verkeer’, 

‘Verkeer – Verblijfsgebied’, ‘Tuin’ en ‘Water’, ondergeschikte bouwdelen van gebouwen ten behoeve 

van de aangrenzende bestemmingen toegestaan. Gedacht moet worden aan erkers, bescheiden 

entreeportalen e.d.. De monumentale bomen zijn ook vastgelegd en van beschermende regels 
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voorzien in het bestemmingsplan. Dat geldt in ieder geval voor de paardenkastanjes op het Sint 

Agathaplein en de gewone esdoorns in de Prinsentuin.  

Concluderend: 

 Het is geen uitgangspunt om binnen het geldende bestemmingsplan te blijven met 

ontwerpplannen. 

 Door de bouwvlakken met verschillende bouwhoogtes zijn grotere bouwkundige uitbreidingen 

niet mogelijk binnen het geldende bestemmingsplan.  

 Het 2e binnenhof bevindt zich buiten het bouwvlak en kan niet overdekt worden binnen de regels 

van het bestemmingsplan. 

 binnen de bestemmingen Groen, Tuin, Verkeer, Verkeer - Verblijfsgebied en Water zijn  

ondergeschikte bouwdelen van gebouwen ten behoeve van de aangrenzende bestemmingen 

toegestaan, voor zover de gebruiksmogelijkheden van de betreffende bestemming niet 

onevenredig wordt aangetast 

 Binnen alle bestemmingen is 20% ondergeschikte horeca toegestaan, met een maximum van 250 

m2  

Visie binnenstad 
Voor de binnenstad is in 2011/2012 een visie opgesteld als onderlegger voor het bestemmingsplan 

‘Binnenstad 2012’. Hierin zijn voor de binnenstad verschillende gebieden met een eigen karakter 

beschreven, de sfeergebieden . Bij de regeling die in het bestemmingsplan voor het gebruik en de 

verschillende functies is opgenomen, is van die sfeergebieden uitgegaan. In het ene gebied is wonen 

het belangrijkste gebruik, in andere gebieden is dat bijvoorbeeld detailhandel of horeca. Per 

sfeergebied is een bij het gebied passende functiemix toegestaan. 

Een bestemmingsplan is niet het instrument waarmee visies op branchering van detailhandel, 

werving, regionale positionering, bereikbaarheidsconcepten en leefstijlen ten behoeve van 

woonmilieus opgesteld worden. Met andere woorden, met een bestemmingsplan werf je geen 

(regionale) bezoekers of investeerders. Om daar in te voorzien is naast het bestemmingsplan een 

integrale visie opgesteld, 'Binnenstad, vitaal en gastvrij; visie en agenda binnenstad 2020'. 

Het Prinsenhof bevindt zich in het ‘creatief grachtengebied’. Het historisch grachtengebied rond de 

Oude en Nieuwe Delft – het oudste gedeelte van de stad – is een gemengd gebied met statige 

woningen. 'Grachtengebied' heeft betrekking op de statige grachtenpanden, 'creatief' is van 

toepassing op de vele aanwezige creatieve bureaus op het gebied van architectuur, vormgeving en 

stedenbouw. Het grachtengebied heeft een duidelijke noord-zuid oriëntering, in het gebruik, zeker 

door bezoekers, speelt de oost-west richting een even zo belangrijke rol. Aan de oostzijde bevindt 

zich de belangrijke toegang tot de binnenstad via de Koepoortbrug met de daar gesitueerde 

Marktgarage, het Hampshirehotel Delft Centre en de in- en uitstapplaats voor touringcars. Via de 

Nieuwe Langendijk en de Markt komen bezoekers vervolgens richting Oude Kerk en Museum 

Prinsenhof. Aan de westzijde zijn de Binnenwatersloot en het Sint Agathaplein de belangrijkste 

toegangspoorten tot het historisch centrum.  

Concluderend 

 Het creatief grachtengebied en de centrum rand hebben een noord – zuid oriëntatie, terwijl het 

toeristisch bezoek zich ook oost – west oriënteert.  

 Prinsenhof en Prinsenkwartier passen goed in het sfeergebied zoals omschreven. 
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 De ruimte tussen de Oude Kerk en het Prinsenhof behoort tot één van de meest centrale en 

historische delen van de historische binnenstad van Delft. 

 

Binnenstad vitaal en gastvrij, visie en agenda binnenstad 2020 
In 2012 is een visie opgesteld en vastgesteld op economische toekomst van de binnenstad, 

‘Binnenstad, vitaal en gastvrij, visie en agenda binnenstad 2020’. De visie is opgebouwd rond vier 

programmalijnen, t.w.: 

 Economie in beweging 

 Cultureel podium 

 Gastvrij, verbonden en ontsloten 

 Netwerk en partnerschap 

Het gebruik van de binnenstad als cultureel podium vergroot de aantrekkingskracht en 

verblijfskwaliteit. Het Sint Agathaplein maar ook de Oude Delft tussen Prinsenhof en Oude Kerk zijn 

plekken die zich hiervoor lenen en die door ingrepen zoals het Prinsenhof voorstaat verbeterd 

worden. Onder de programmalijn ‘Gastvrij, verbonden en ontsloten’ staat dat het verleiden van 

mensen om naar Delft te komen en het zorgen voor een aangenaam leefklimaat vraagt om een 

servicegerichte benadering en zichtbare verbetering. De ambitie van Museum Prinsenhof om te 

groeien in aantallen bezoekers draagt bij aan de programmalijn.  

De agenda is tevens voorzien van een investeringsbegroting 2013. Deze biedt verder geen 

aanknopingspunten voor De Prinsenhof, de voorgenomen verbouwing en de stedenbouwkundige 

inpassing. In 2017 is de gemeente voornemens een herijking van de binnenstadsvisie op te stellen. 

Afb. 3: Sfeergebieden 
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Concluderend 

 De voorgenomen plannen en ambities van Museum Prinsenhof dragen bij aan de 

programmalijnen uit de visie ‘Binnenstad, vitaal en gastvrij’ 

 De programmalijnen bieden geen aanknopingspunten noch zijn er financiële elementen die 

direct de plannen van Museum Prinsenhof beïnvloeden of vergemakkelijken 

 

Visie Toerisme Delft 
Er wordt gewerkt aan een toeristische visie voor Delft. Gewerkt wordt vanuit doelgroepen volgens 

het leefstijlenmodel van SmartAgent. Ten aanzien van recreatie en toerisme heeft SmartAgent een 

uitwerking van het zogenaamde BSR model met vier kleuren gemaakt. Naast de vier leefstijlen met 

de basiskleuren Rood (vitaliteit), Geel (harmonie), Groen (zekerheid) en Blauw (controle) zijn 

tussenkleuren geïntroduceerd, Aqua (ingetogen), Paars (ondernemend) en Lime (gezellig). Vanuit de 

zo gedefinieerde zeven leefstijlen focust de toeristische visie van Delft op Aqua, Rood en Paars. Rood 

en Paars zijn op dit moment ondervertegenwoordigd bij bezoekers aan Delft. Voor verdere 

informatie wordt verwezen naar de Visie Toerisme Delft. 

Afb. 4: Bronpunten, toeristisch gebied, dichtheid op Google geplaatste foto's 
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In de visie wordt aandacht gevraagd voor de inrichting van 

de openbare ruimte. De openbare ruimte van de 

toeristische gebieden in onze stad is overwegend 

aantrekkelijk ingericht: er is veel kunst in de openbare 

ruimte, het historische karakter is goed behouden, 

straatmeubilair is in een redelijke conditie en er is veel 

ruimte voor ontspanning en terrassen. We moeten de 

komende jaren wel alert blijven op de groepen gebruikers 

waarop Delft wil focussen bij de (her)inrichting van de 

openbare ruimte.  

Ook locaties voor zogenaamde ‘facebook-momenten’ 

moeten niet worden onderschat. Prominente voorbeelden 

daarvan zijn de ‘I Amsterdam’-letters en de Cloud Gate 

(ook wel ‘the Bean’ genoemd) in Chicago. Delft zou zo’n 

locatie kunnen gebruiken. 

Concluderend  

 Aanpassingen aan locatie van entree maar ook 

toenemen van aantallen bezoekers voor Museum 

Prinsenhof vraagt aandacht voor de omliggende openbare ruimte 

 Bij voorstellen voor omliggende openbare ruimte en/of nieuwe entree aandacht geven aan het 

‘facebook-moment’ 

  

Afb. 5: Elk uur een 'Facebook-moment', in 
Charleville-Mezières speelt marionettenspeler 
een scene uit de Vier Heemskinderen.  
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Stedenbouwkundige situatie en randvoorwaarden  

Historische ontwikkeling 
Van afdeling Monumenten is een uitvoerige documentatie beschikbaar over de historische 

ontwikkeling van m.n. tuin en plein, zie daarvoor de bijlage. In voorliggende ruimtelijke 

randvoorwaarden is vooral van belang wat de historische ontwikkeling ons aanreikt voor het 

afwegen van eventuele ingrepen of veranderingen.   

Het Sint Agathaplein, het Prinsenhof en de Oude Kerk vormen 

samen één van de mooiste plekken van de historische 

binnenstad van Delft. Het Sint Agathaplein met de verstilde 

Prinsentuin, de poorten met daarboven zichtbaar de scheve 

toren van de Oude Kerk. Bij de Oude Kerk is de eenvoudige gevel 

van het Prinsenhof relatief gesloten. Erachter is het koor van de 

Waalse Kerk zichtbaar. Voor de toerist of bezoeker lijkt het 

misschien een samenhangend beeld uit een bepaalde tijd. In 

werkelijkheid is binnen dit historische ensemble in de loop van 

de eeuwen veel veranderd, verbouwd, aangebouwd of juist weer 

afgebroken. Op oude kaartbeelden is te zien dat de Prinsentuin 

en het Sint Agathaplein vroeger een hof waren, als kloostertuin 

onderdeel van het klooster. Het behoorde toen niet tot de 

openbare ruimte van de stad. Op foto’s van voor de 2e 

wereldoorlog is te zien dat tussen het Sint Agathaplein en de 

Prinsentuin in die tijd bebouwing stond. De lage scheidingsmuur 

met hek is dus niet historisch maar uit de jaren ’50 van de vorige 

eeuw. Ook de Prinsentuin is in de loop der tijd regelmatig 

veranderd. De oorspronkelijke omsloten kloostertuin is vanaf 

dezelfde jaren ’50 een plantsoen. De huidige inrichting, een 

formele Hollandse kruiden- en bloementuin, is aangelegd in 

1993. 

Afb. 6: fragment kaart Frederik de Witt, 1654; rechts foto circa 1933 

Afb. 7: Fragment Kaart Figuratief (1703), 
te zien is dat er wel een indeling bestond 
maar dat het sterke contrast tussen het 
pleingedeelte en het tuingedeelte toen 
nog niet aanwezig was.  
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In een historische monumentale omgeving zoals het Prinsenhof, is wijzigen altijd precair. Toch is 

ingrijpen soms nodig om gebruik en daarmee behoud in de toekomst mogelijk te maken.  

Wanneer nieuw gebruik vraagt om aanpassing van de gebouwen, is een goed begrip van de 

cultuurhistorische waarden en betekenissen van groot belang. Nieuw gebruik kan leiden tot een 

nieuwe context. Voorkomen moet worden dat onderdelen los raken van het geheel en als losse 

ontwerpelementen geplaatst worden in de nieuwe context. 

Ingrepen kunnen slechts goed werken wanneer deze een nieuwe betekenisvolle (afleesbare) 

karakteristiek toevoegen. Als een nieuwe ‘tijd-laag’, die zich kan meten met de sterke 

karakteristieken van het monument.  

Concluderend 

 De Prinsentuin en Sint Agathaplein waren in het verleden één omsloten ruimte met in de tijd 

verschillende indelingen. Mits zorgvuldig vormgegeven is een ingreep waardoor er meer één 

ruimte ontstaat, denkbaar. 

 Ook indien een hoofdentree aan de Prinsentuin gerealiseerd wordt, moet (een gedeelte van) de 

Prinsentuin zijn bijzondere verstilde sfeer behouden. 

 Iedere ingreep in de bijzondere historische context dient in vol bewustzijn een betekenisvolle 

nieuwe karakteristiek toe te voegen. 

 De Oude Delft zijde is het meest centrale deel van het meest oude ‘Delft’ en krijgt nu die 

aandacht niet 

 Dicht bij de doorgang naar het Sint Agathaplein is de gevel aan de Oude Delft relatief eenvoudig. 

Deze gevel is van recenter datum dan de daarachter gelegen Waalse Kerk.   

Afb. 8: Westzijde Prinsenhof vanuit Prinsentuin 
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Randvoorwaarden 

Terwijl het een complex van grote historische waarde 

betreft, kan geconcludeerd worden dat het Prinsenhof 

zich nauwelijks naar zijn omgeving manifesteert. De 

wens om de hoofdentree naar een andere locatie te 

verplaatsen is zeker legitiem. Vanuit de 

stedenbouwkundige context, het gebruik van de 

binnenstad, de morfologie en stedelijke duiding zijn 

zowel een hoofdentree vanuit het Sint Agathaplein en de 

Prinsentuin als vanaf de Oude Delft goed te 

beargumenteren. Wel legt de argumentatie andere 

accenten. Indien een entree aan Sint Agathaplein zijde in 

de Prinsentuin wordt gerealiseerd moet (een gedeelte 

van) de Prinsentuin zijn bijzondere verstilde sfeer 

behouden. Overigens bevinden zich hier enkele van de 

oudste vroeg 15e eeuwse gebouwdelen. Deze zijn 

onderkelderd en meerdere niveauverschillen maken het 

een zone waar structurele veranderingen lastig of 

helemaal niet mogelijk zijn.  

Om een betekenisvolle ingreep te doen kan het helpen 

zich te realiseren dat de Prinsentuin geen historische 

indeling heeft, ook de begrenzende muren zijn niet 

historisch. Ingrijpen is in principe mogelijk. Een entree 

aan de Oude Delft zijde geeft extra waarde aan één van 

de meest centrale plekken van het oorspronkelijke Delft, zoals dat in 1246 stadsrechten kreeg. Ook 

indien voor de hoofdentree het Sint Agathaplein wordt gekozen, zou het goed zijn om wel 

toegangsfuncties aan de Oude Delft te situeren (voor events, congressen?).  

Met de nodige terughoudendheid is uitbouwen aan de zijde van de Oude Delft mogelijk. Vanuit de 

stedenbouwkundige situatie kan gedacht worden aan een uitbouw met een zeer beperkte diepte, 

ten hoogste 1,80 à 2,00 m buitenmaats. Er moet rekening gehouden worden met de 

(verkeers)functie van de Oude Delft ter plaatse. Het is een redelijk druk gebruikte fietsroute en 

behoort bovendien tot de routes van hulpdiensten in de binnenstad. De brandweer eist een 

minimale doorrijdbreedte van 3,50 m. De aanwezige breedte tussen de boomkransen en de muur 

van het Prinsenhof bedraagt ongeveer 5,50 m. Vanuit monumenten optiek is de genoemde 1,80 m 

niet gewenst. De sobere doorlopende gevel staat tegenover de Oude Kerk met de robuuste toren 

met entreeportaal en maakt daarmee deel uit van de historische stedelijke structuur. 

Voor alle ingrepen geldt dat deze slechts goed werken wanneer zij een nieuwe betekenisvolle 

(afleesbare) karakteristiek toevoegen. Als een nieuwe ‘tijd-laag’, die zich kan meten met de sterke 

karakteristieken van het monument.  

Afb. 9: sobere gevel aan Oude Delft 
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Concluderend 

 Een nieuwe situering van de hoofdentree kan vanuit de stedenbouwkundige context, het gebruik 

van de binnenstad, de morfologie en stedelijke duiding zowel vanuit het Sint Agathaplein en de 

Prinsentuin als vanaf de Oude Delft. 

 Tussen de twee poorten is een entree in de zijgevel van de Waalse Kerk mogelijk (indien de 

Waalse Kerk bij het museum getrokken wordt).  

 Indien een entree aan Sint Agathaplein zijde in de Prinsentuin wordt gesitueerd, moet (een 

gedeelte van) de Prinsentuin zijn bijzondere verstilde sfeer behouden  

 Aan de zijde van de Prinsentuin zijn de mogelijkheden voor een ruime publieksentree beperkt 

door de gecompliceerde gebouwstructuur. Hier staan enkele van de oudste, vroeg 15e eeuwse 

delen van het complex die onderkelderd zijn. Er zijn meerdere niveauverschillen in deze zone 

waar veranderingen structureel niet of zeer beperkt mogelijk zijn. 

 Indien voor de hoofdentree niet de Oude Delft zijde wordt gekozen, zou het goed zijn om daar 

wel het museum zichtbaar te maken of andere toegangsfuncties te situeren (zoals bijvoorbeeld 

voor events, congressen of museumwinkel). 

 Indien de gebouwen uitgebreid worden, dienen de ingrepen en uitbreidingen een 

‘betekenisvolle’ toevoeging te zijn. Waarschijnlijk is de nieuwe tijd-laag, die daarmee 

geïntroduceerd zou kunnen worden, op dit moment onbekend en nog niet bedacht. 

 Indien als noodzakelijke keuze en met zeer veel terughoudendheid toch uitgebouwd wordt aan 

de Oude Delft is slechts maximaal een uitbouw van 1,80 à 2,00 m mogelijk. Daarbij dient 

rekening gehouden te worden met de (verkeers)functies ter plaatse. 3,50 m dient te allen tijde 

vrijgehouden te worden ten behoeve van hulpdiensten.   

Afb. 10: Betekenisvolle ingreep; Sant Pedor, Spanje. Architect David Closes 
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Afb. 12: 'Betekenisvolle' uitbreiding, Musée des Beaux Arts, Lille. Architect Jean Marc Ibos/Myrto Vitart 

Afb. 11: Betekenisvolle uitbreiding, Musée de l'Ardenne, Charleville-Mezières 


