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Indiening Poptahof Delft, Purper & Amber
Algemene gegevens
Organisatie
Contactpersoon
Adres

Naam project en locatie
Betekenis van het project
Omvang/programma

Uitvoeringsperiode

Ontwerpers
Aannemer
Ingenieursbureau
Overige partners

Woonbron
Karin Schrederhof, Vestigingsdirecteur
Aart van der Leeuwlaan 8, 2624 LD Delft
Postbus 2346, 3000 CH Rotterdam
telefoon (015) 888 05 75
e-mail KSchrederhof@Woonbron.nl
www.woonbron.nl
Purper en Amber, Poptahof Delft
www.ilovepoptahof.nl
Eerste nieuwe woningbouwcomplexen in de
gebiedsontwikkeling van Poptahof
Purper: 142 woningen (waarvan 104 Te Woon); 8
bedrijfsunits; eigen parkeerplaatsen onder dek
Amber: 151 woningen (waarvan 102 Te Woon); 8
bedrijfsunits, kinderdagverblijf, parkeren onder
dek
Openbare parkvoorziening
2008 – 2012 (waarop nog te ontwikkelen projecten
zullen aansluiten)
Oplevering Purper: 2010
Oplevering Amber: 2012
Molenaar & Van Winden Architecten
Christine Jetten, beeldend kunstenaar
Change.nl Architecten (ism Mecanoo)
ERA Contour
Pieters Bouwtechniek
Gemeente Delft
Buurtplatform Poptahof
Gebiedsexploitatiemaatschappij
Poptahof/Projectbureau Poptahof
Syntrus Achmea

Plangrenzen
Hiernaast is het plangebied van de
Poptahof weergegeven, inclusief de
ontwikkeling van het
winkelcentrum die door een derde
partij conform de visie op de
gebiedsontwikkeling wordt
geüpgraded.
C1 betreft de bouwvelden voor
Purper en Amber
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Toelichting
Kenmerkend voor de aanpak van de Poptahof is niet alleen een kwalitatief
hoogwaardige fysieke vernieuwing (woningen en openbare ruimte), maar ook een
sociaal, cultureel en economisch programma. Betrokkenheid van de bewoners en
ondernemers staan centraal. De vernieuwing van de Poptahof is namelijk gebaseerd op
empowerment, betrokkenheid en zorgzaamheid voor elkaar en voor de omgeving.
Daarnaast is er een duidelijke visie op de doelgroep die de Poptahof kan versterken. Dit
is onder meer gebaseerd op uitvoering onderzoek naar de leefstijlen van huidige
bewoners die graag in de wijk willen blijven wonen: mensen in de rood-gele leefwereld
(in de systematiek van Smart Agent). Door middel van consequente branding sturen we
op de sterke match tussen de beoogde leefstijlen enerzijds en de ontwerpen van de
nieuwe wooncomplexen anderzijds.
Tenslotte is in de Poptahof met nadruk ervoor gekozen geen onderscheid te maken in
kwaliteit tussen de sociale en de vrije sector woningen. Het geheel is van een bijzondere
en hoogwaardige architectuur: tot in detail alles mooi door ontworpen, hoogwaardige
materialen, kunsttoepassingen in gevels en liftschachten. In Amber hebben de sociale
woningen grote balkons op het zuiden of westen. Ook is de woonomgeving zeer
hoogwaardige ingericht, de sociale woningen hebben daarmee een heel hoge
omgevingskwaliteit.
Impact

Hoogwaardige architectuur vormt samen met een prachtig wijkpark een nieuwe basis
voor een succesvol woonmilieu. De vernieuwing van de Poptahof is gestart met de aanleg
van het centrale wijkpark (zie plankaart gebied D1 en D2). Dit om van meet af aan
resultaat zichtbaar te maken. Inmiddels blijkt het grote positieve effect van deze
investering in de openbare ruimte. Door het zorgvuldige ontwerp en de hoogwaardige
materialisering is het park een uitnodigende plek geworden voor de bewoners van de
wooncomplexen. Een intensief programma op het gebied van kunst, cultuur en economie
zorgt voor grote betrokkenheid van bewoners, voor een sterke imagoverbetering en een
verankering van de Poptahof met de rest van Delft. Zo trekken het jaarlijkse Jazz Festival
en het multiculturele Nyamafestival bezoekers uit Delft en omgeving. De continuïteit van
de programmaring van de parkactiviteiten is geborgd in de Stichting Popta Cultura Bunta,
bestaande uit professionals en buurtbewoners.
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Consumentgerichtheid

Het masterplan van de vernieuwing van de Poptahof is in nauwe
samenwerking met wijkbewoners tot stand gekomen. Gelet op het belang van
het draagvlak van de planvorming onder bewoners, hebben
bewoners een grote, doorslaggevende invloed gehad bij de
keuze van de ontwerpers. Daarom was het in eerste
instantie van belang dat de ontwerpers zich goed in konden
leven in de woonwensen van de huidige bewoners en de
beoogde doelgroep. Met grote consistentie participeren
bewoners en ondernemers in de planontwikkeling; er is ook
veel ruimte voor initiatieven en ideeën vanuit de wijk.
Tegelijk met het maken van vernieuwingsplannen is een
beheerplan opgesteld, om tijdens de vernieuwing de
leefbaarheid van de wijk te vergroten en garanties te
hebben dat de kwaliteit van de wijk na de fysieke
vernieuwing hoog blijft.
In Purper zijn metselwerk mozaïeken op de gevels
toegepast. Deze worden door bewoners zeer gewaardeerd.
Onze ambitie is om in het vervolg eventuele kunst meer te
integreren met de architectonische doelstellingen.
Trots
De consumentgerichte aanpak is uitgebreid met een branding traject met bewoners,
ondernemers en het professionele netwerk, onder de slogan “I Love Poptahof”. Bij alle
ontwikkelingen wordt gestreefd naar het teruggeven van het wijkgevoel: ‘wij zijn trots op
onze wijk’. Leuke voorbeelden van buurtinitiatieven die hieraan bijdragen zijn Moe’s tuin
(moestuintjes voor bewoners op in onbruik geraakt openbaar groen), de Buurtkeuken
(maandelijks gezamenlijk koken voor en door buurtbewoners in de keuken van het
projectbureau), de inrichting van het binnenterrein van Purper, Flexplekken in de
openbare ruimte (die later door bewoners zijn bestemd voor fitness en picknick) en de
broedplaats voor startende en creatieve ondernemers die iets toevoegen aan de
leefbaarheid van de buurt. Deze initiatieven zorgen voor veel contacten tussen oude én
nieuwe bewoners en een trots gevoel over het bijdragen aan de leefbaarheid en de
uitstraling van de buurt. Dit heeft er onder meer toe geleid dat zowel oude en nieuwe
bewoners fungeren als ambassadeurs voor de wijk en een rol hebben in de marketing
van de nieuwbouwprojecten.
Duurzaamheid

De vernieuwing van de Poptahof is wat wij 360 graden duurzaam noemen: het gaat niet
alleen om het toepassen van milieuvriendelijke en besparende maatregelen maar ook om
het ontwikkelen van een wijk waar mensen prettig en met plezier wonen en zich
duurzaam binden aan de wijk. Diversiteit en hoge kwaliteit van het aanbod is daarbij
belangrijk zodat ook wooncarrière maken mogelijk wordt binnen de wijk. De nieuwe en
deels gerenoveerde wooncomplexen van de Poptahof kennen dan ook zowel sociale
huurwoningen, de mogelijkheid deze te kopen of door te stromen naar een groter huur of
koopappartement of eengezinswoning.
Ook in de manier van ontwikkelen of vernieuwen speelt duurzaamheid een belangrijke
rol. Oorspronkelijk uitgangspunt voor de vernieuwing van de Poptahof was het
handhaven en renoveren van de hoogbouwflats, omdat dit een gunstig effect zou hebben
op de milieubelasting. Het ambitieniveau in de renovatie van het eerste project is in de
loop van het planproces zo hoog komen te liggen, dat de kosten vergelijkbaar werden
met sloop-nieuwbouw, en dat op dergelijke wijze renoveren ook niet meer gunstiger voor
het milieu was dan sloop-nieuwbouw. Voor het tweede project (Amber) is daarom
besloten voor sloop-nieuwbouw.
Verder zijn tal van energiebesparende maatregelen toegepast in de nieuwe
wooncomplexen. In de gevel zijn zonnecellen geïntegreerd die voorzien in de
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energiebehoefte van de algemene ruimtes. In de integraal mee ontwikkelde
openbare ruimte is met veel aandacht het groen-blauwe netwerk geheel
vernieuwd, met extra waterberging en helofytenfilters. Op het gebied van
bijzondere duurzaamheidsmaatregelen heeft de Poptahof zelfs twee primeurs. In het
wooncomplex Amber is - voor het eerst in Nederland- ultra sterk beton toegepast voor
de balkons: door de extreem dunne balkonplaten wordt een aanzienlijke
materiaalbesparing op dit bouwdeel gehaald. De tweede maatregel betreft de
perscontainer voor huisvuil die in beide wooncomplexen is aangelegd. Purper had hierbij
de primeur in Nederland voor dit zeer milieuvriendelijke systeem van huisvuilinzameling.
Wat maakt de Poptahof vooral zo bijzonder?

De Poptahof is om meerdere redenen bijzonder, vanwege de bijzondere architectuur, het
mooie park, de betrokkenheid van de oude én nieuwe bewoners, de creativiteit van de
ondernemers en de trots van de professionals. Maar het meest bijzonder is de Poptahof
vanwege de manier waarop er samengewerkt wordt. Niet alleen door professionals en
bewoners maar ook door de opdrachtgever en betrokken marktpartijen om een
duurzame ontwikkeling in financieel-economisch moeilijke tijden op gang te houden,
zonder aan kwaliteit in te leveren. Toen in 2010 het eerste bouwproject Purper
opgeleverd werd, sloeg op dat moment ook de crisis op de woningmarkt hard toe. De
bouw van het tweede project Amber is, ondanks de crisis, direct opvolgend gestart. Dit is
mogelijk geworden doordat twee commerciële partijen bereid zijn gevonden
risicodragend te participeren in het project: ERA Contour en Syntrus Achmea Vastgoed.
Deze nieuwe samenwerking heeft geresulteerd in de start bouw, en daarmee in
continuering van de vernieuwing van het transformatietraject. Naast de brede aanpak
van de herstructurering, maakt de unieke samenwerking waarin passie voor de stad en
de plek, en onderling vertrouwen centraal staat, de vernieuwing van de Poptahof uniek.
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