
Het beste van twee werelden: een gezellige, stadse sfeer in een gezonde leefomgeving 
met veel groen en water. Dat is waar de gemeente de komende tien jaar, samen met 
bewoners en bedrijven, aan wil werken in de Kop van de Buitenhof, de nieuwe naam 
voor het project Juniusbuurt. Doet u mee?

Waar staan we nu?
Op 26 oktober 2021 heeft het tweede buurtgesprek 

plaatsgevonden. Na een wandeling door de wijk heeft Tess 

Broekmans van bureau Uhrhan het concept masterplan voor 

de Kop van de Buitenhof  gepresenteerd. Het masterplan 

biedt een kans voor nieuwbouw voor Basalt, de Maurice 

Maeterlinckschool en het Grotius College. Daarnaast 

ontstaat er ruimte om woningen bij te bouwen. Doordat de 

parkeerplaatsen voor de nieuwe woningen onder de 

woningen komen, kan de openbare ruimte worden ver

groend. In het blauwe kader ziet u een impressie van het 

plan.

Alle suggesties, aandachtspunten en zorgen die zijn geuit 

door bewoners en vertegenwoordigers van de organisaties 

uit de buurt, zijn vastgelegd in een verslag. 

Informatieavond gemist? Lees het verslag op  
www.delft.nl/reinierdegraafbuurt

Kijken bij de buren en 
presentatie masterplan

Nieuwsbulletin Kop van de Buitenhof

De volgende stap
De afgelopen periode zijn de laatste studies afgerond en de 

opmerkingen van de tweede bijeenkomst verwerkt. De 

presentatie is omgezet in een boekje en de tekeningen zijn 

voorzien van een uitleg. Dit concept eindproduct willen we in 

de derde en laatste bijeenkomst graag met u bespreken. 

Eventuele laatste opmerkingen kunt u ons dan nog meegeven. 

We zijn benieuwd naar uw ideeën!

De gemeente maakt deze plannen graag samen met 

bewoners, ondernemers en iedereen die zich bij de 

buurt betrokken voelt. Daarom zijn er meerdere 

bijeenkomsten geweest, waarin we u hebben 

geïnformeerd en met u in gesprek zijn gegaan. 

In de derde en laatste bijeenkomst over het 

masterplan op 18 mei bezoeken we de  

toekomstige nieuwe buren. Basalt en de Maurice 

Maeterlinckschool ontvangen u graag voor een rondleiding. 

Na het bezoek aan de nieuwe buren vervolgen we de avond 

met presentaties: Basalt en de Maurice Maeterlinckschool 

vertellen over hun nieuwbouw ideeën en de gemeente licht 

het concept masterplan toe.   
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Verdere planning
Dit is de derde en laatste bijeenkomst in een reeks bijeen

komsten over het stedenbouwkundig masterplan. Hierna 

worden de laatste reacties verwerkt en gaat het masterplan 

naar het gemeentebestuur. Die bespreekt het plan enw neemt 

een besluit. Daarna beginnen we met het maken van kavel

paspoorten en passen we het bestemmingsplan aan. Dan kan er 

ook gestart worden met het maken van de eerste bouw

plannen. De verwachting is dat vanaf  2025 gestart wordt met 

de eerste bouwactiviteiten. Ook bij deze vervolgstappen wordt 

de buurt betrokken.

Tijdens de avond liggen er inkijkexemplaren van het masterplan. 

Wilt u een digitale versie ontvangen van het masterplan? 

Stuur dan een mail naar buitenhof@delft.nl

Aanmelden  
• Verzamelen voor rondleiding om 17.15 uur bij de ingang van 

De Laatste Eer, Juniusstraat 4.  

Van daaruit gaan we op bezoek bij Revalidatiecentrum Basalt 

en de Maurice Maeterlinkschool. 

• Start presentaties & gesprek bij De Laatste Eer om 19.00 uur.

• U kunt zich tot uiterlijk tot 12 mei aanmelden door een 

email te sturen naar: buitenhof@delft.nl. Wilt u daarbij 

aangeven of  u wel of  niet deelneemt aan het bezoek aan de 

Maurice Maeterlinckschool en Basalt? 

Kunt u niet op 18 mei?
Kunt u er niet bij zijn op 18 mei, maar wilt u wel betrokken 

blijven bij de ontwikkeling van de Kop van de Buitenhof ? Geef 

dan uw naam en emailadres door via buitenhof@delft.nl. We 

houden u dan per email op de hoogte en nodigen u uit voor de 

volgende bijeenkomsten. 

Lukt het u niet om er 18 mei bij te zijn, maar wilt u wel 

(schriftelijk) reageren op het masterplan? Dat kan nog tot één 

week na de bijeenkomst (dus uiterlijk 25 mei) door een mail 

te sturen naar buitenhof@delft.nl.

Meer informatie 
Kijk voor meer informatie op www.delft.nl/reinierdegraafbuurt.  

U kunt ook contact opnemen met Sandra van de Sande van 

Programma’s en Projecten, via telefoonnummer 14015 of 

mail naar buitenhof@delft.nl.

De Kop van Buitenhof krijgt: 

• Een mix van voorzieningen en woningen 

• Ruimte voor water en groen

• Een fiets en voetgangersoversteek over de Beatrixlaan

• Nieuwbouw revalidatiecentrum Basalt en Maurice 

Maeterlinckschool aan de Westlandseweg 

• Aan de Beatrixlaan voordeuren met woningen in groene 

stadsblokken

• Een Buitenhofdreef  met meer ruimte voor de fietser

• Nieuwbouw voor het Grotius college

Het programma van de avond ziet er als volgt uit:

17.15 – 17.30 uur  verzamelen bij uitvaartverzorging 

  “De Laatste Eer”, Juniusstraat 4

17.30 - 18.30 uur wandeling & bezoek aan Basalt 

  en de Maurice Maeterlinckschool

18.30 - 19.00 uur  soep met brood bij 

  De Laatse Eer voor deelnemers 

19.00 – 20.30 uur presentaties & gesprek nieuwbouw Basalt 

  & Maurice Maeterlinckschool,  

  daarna concept-masterplan 

20.30 – 21.00 uur  napraten en mogelijkheid tot 

  het stellen van de laatste vragen


