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DE BIEB
H E E R L I J K  W O N E N  I N  D E L F T

De Bieb ligt midden in het levendige, authentieke centrum van Delft en dankt haar naam aan de oude  

gemeentelijke bibliotheek die daar tot 2010 was gevestigd. In de directe omgeving geniet u van al het 

moois dat Delft te bieden heeft; monumentale panden, kunst, cultuur maar bovenal een rijke historie  

die in de hele stad voelbaar is. Allerlei voorzieningen zoals supermarkten, bioscoop, horecazaken en  

sportscholen zijn op loopafstand. 



GESCHIEDENIS
Delft is een eeuwenoude handelsstad die is ontstaan aan de gracht ‘de oude delft’, vroeger ‘de delf’ geheten. Rond 
de 12e eeuw ontstond er een nederzetting aan deze gracht die werd bewoond door handelaren en ambachtslieden. 
Sinds Graaf Willem II Delft op 15 april in het jaar 1246 stadsrecht verleende bloeide het uit tot een van de grote steden 
van Holland. Aan het grote marktplein kan men opmaken dat het een belangrijk marktcentrum was. 

In de 17e eeuw werd in Delft een kamer van de VOC opgericht. Drie keer per jaar vertrok er een vloot richting de 
oost. Specerijen, Chinees porselein en andere luxe goederen werden hiervandaan geïmporteerd. De import van het 
Chinees porselein heeft geleid tot het traditioneel Delfts blauwe aardewerk met de daarbij behorende omvangrijke 
aardewerkindustrie. 

Delft staat tegenwoordig vooral bekend als innovatieve studentenstad met de TU Delft als bekendste onderwijs-
instituut. De combinatie van het historische centrum, de zeer hoogwaardige kenniseconomie en het beroemde Delfts 
blauwe aardewerk hebben het bescheiden stadje wereldwijd op de kaart gezet.

DE KRUISSTRAAT

De Kruisstraat ligt in het oostelijk deel van de oude binnenstad. Uit de allereerste documenten die dit gebied 
beschrijven (c.a. 1390)  komt naar voren dat het gebruikt werd voor moestuinen en wijngaarden. In de tweede helft 
van de 15e eeuw kwam de woningbouw op gang. Naast woningbouw werden ook twee kloosters gesticht in de 
directe omgeving. In 1445 het klooster Ursula (zuidelijk van de Kruisstraat) en in 1449 het minderbroederklooster 
(noordelijk van de Kruisstraat).

In 1535 woedde er een verwoestende brand die een groot deel van Delft en daarmee de ‘Cruys straet’ in de as legde.  
In de 17e en 18e eeuw waren delen van de Kruisstraat in gebruik door plateelbakkerijen. Deze bakkerijen  
vervaardigeden het Delfts blauwe aardewerk dat vanuit Delft in grote hoeveelheden tot ver buiten Europa werd 
geëxporteerd. Tot eind 19e eeuw bleven de plateelbakkerijen gevestigd in en rondom de Kruisstraat. In 1937 maakten 
de bakkerijen plaats voor een drukkerij die tot 1983 heeft bestaan. Na de drukkerij kwam in hetzelfde pand de 
openbare bibliotheek die daar tot aan de sloop in 2010 heeft gezeteld.

Foto: Mauritshuis, Den Haag 04/05
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AMSTERDAM

MAASSLUIS

LEIDEN

ROCKANJE

DEN HAAG

NAALDWIJK

SCHEVENINGEN

ZOETERMEER

BERKEL EN RODENRIJS

ROTTERDAM

DELFT

SCHIEDAM

LIGGING IN 
DE REGIO

Delft is zeer goed bereikbaar door haar centrale ligging nabij de 

grote steden Rotterdam en Den Haag. 

Per Auto:

Via de A4: Amsterdam - Schiphol - Den Haag - Rotterdam

Per OV:

De Kruisstraat ligt op circa 5 minuten lopen van station Delft 

Centrum. Vanuit hier zijn er verbindingen per trein en bus naar 

de grote steden en omliggende dorpen. 
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SITUATIE & VERDIEPINGSOVERZICHTEN
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ARCHITECTUUR
Toen ik voor deze opdracht werd benaderd, voelde ik me 

bijzonder vereerd. Het gebeurt niet zo vaak dat je als architect op 

zo’n bijzondere plek, in het centrum van Delft, een ontwerp mag 

maken. Het is een gevoelige locatie, waarbij het ontwerp zeer 

nauwkeurig ingepast moet worden. De stad is dicht bebouwd en 

dan is het goed zoeken welke ruimte er is en welke kwaliteit we 

kunnen bereiken. 

Na een zorgvuldig proces kan ik zeggen dat de kwaliteit van 

stedenbouwkundig niveau tot detailniveau uitstekend heeft 

uitgepakt. Ik ben erg tevreden over het resultaat dat we aan 

u kunnen voorleggen. Neem de daktuin, ontworpen door 

landschapsarchitect Pieter Hessels. Dit wordt een heerlijk privé-

stadspark. Dankzij het elektrisch schuifraam maakt u van uw 

woonkamer als het ware één groot balkon en geniet u iedere 

ochtend van de opkomende zon. En ’s avonds hoeft u niets te 

missen van de ondergaande zon in de extra brede galerijen met 

privé-buitenruimten.

De hoogwaardige kwaliteit van het gebouw ziet u ook terug in 

het gebruik van de materialen. Ik noem graag het zeer fraaie 

metselwerk, de aluminium kozijnen en de imposante entreepoort 

van de parkeergarage.

Dit gebouw is klaar voor de toekomst door de duurzame 

warmteopwekking en parkeerplekken waar eenvoudig een 

oplaadstation aan gekoppeld kan worden. De bediening van de 

centrale entree kan via een app, waardoor pakketbezorgers nooit 

meer voor een dichte deur staan.

Ik heb er alle vertrouwen in dat u hier met heel veel 

plezier zal wonen.

 

Tijmen Versluis

Appel architecten
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DAKTUIN
De daktuin van ‘de Bieb’ biedt circa 850 m2 aan heerlijke buitenruimte voor zijn bewoners. Bij het ontwerp 

door landschapsarchitect Pieter Hessels hebben groenbeleving en duurzaamheid de hoofdrol gespeeld. 

Door het gebruik van een baanbrekende lichtgewicht daktuinopbouw kunnen er groene eilanden worden 

gemaakt die privacy, rust en ruimte bieden. Met een natuur-inclusief kruidenmengsel en bloeiende bomen 

zal er een bijzonder stukje natuur ontstaan in een druk gedeelte van de stad. Verschillende zitplaatsen en 

mogelijkheden tot afzondering dragen bij aan de kracht van dit daktuinontwerp.
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Woningtypes
Het complex zal bestaan uit een totaal van 19 woningen. 

Er komen 17 ruime appartementen beschikbaar 

variërend in grootte van circa 95 – 119 m2. Daarnaast 

zijn er twee penthouses gesitueerd op de bovenste 

(3e) etage waar de keuze bestaat uit twee varianten 

van respectievelijk 122 en 143 m2. Alle woningen 

beschikken over een eigen parkeerplaats en berging. 

Alle badkamers beschikken in de basis over een ligbad, 

inloopdouche met handdouche met glijstang en een 

wastafel. De vloer en wanden zijn betegeld zonder 

douchebak of opstap. De toiletruimte is voorzien van 

tegelwerk met een hangend toilet en fonteintje. De 

woningen worden zonder keuken opgeleverd. 

Alle woningen beschikken over een bel-video- 

installatie met deuropener. De video-intercom en 

deuropener kunnen tevens via een app op afstand 

bediend worden. Zodoende kunt u bijvoorbeeld 

vanaf uw werk via uw smartphone de deur voor de 

postbezorger openen, zodat hij een pakketje in de 

centrale entreehal kan achterlaten.
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CIRCA 95,4 M2 GO
•  woonkamer met open leefkeuken en eigen buitenruimte op gedeelde galerij
•  twee slaapkamers waarvan één met dubbele deuren naar buitenruimte
•  badkamer, separate toiletruimte, technische ruimte

TYPE A
BOUWNR. 11 - 21 - 31

N

Tweede verdieping

Eerste verdieping

Derde verdieping

1 m 2 m 3 m 4 m 5 m
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CIRCA 95,4 M2 GO
• woonkamer met open leefkeuken en eigen buitenruimte op gedeelde galerij
• twee slaapkamers waarvan één met dubbele deuren naar buitenruimte
• badkamer, separate toiletruimte, technische ruimte

TYPE B
BOUWNR. 12 - 13 - 14 - 15 - 22 - 23 - 24 - 25 - 32

Begane grond

Tweede verdieping

Eerste verdieping

Derde verdieping

SCHAAL 1:75

N

1 m 2 m 3 m 4 m 5 m
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INTERIEURIMPRESSIE VAN TYPE B ZIE OOK PAGINA 18
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CIRCA 102,3 M2 GO
• woonkamer met open leefkeuken en eigen buitenruimte op gedeelde galerij
• twee slaapkamers waarvan één met dubbele deuren naar buitenruimte
• Mogelijkheid voor derde slaapkamer
• badkamer, separate toiletruimte, technische ruime

TYPE C
BOUWNR. 16

Begane grond

Tweede verdieping

Eerste verdieping

Derde verdieping

SCHAAL 1:75

N

1 m 2 m 3 m 4 m 5 m
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CIRCA 99,5 M2 GO
• woonkamer met open leefkeuken en eigen buitenruimte op gedeelde galerij
• twee slaapkamers; waarvan één met dubbele deuren naar buitenruimte 
• badkamer, separate toiletruimte en technische ruimte 

TYPE D
BOUWNR. 17 - 27

Begane grond

Tweede verdieping

Eerste verdieping

Derde verdieping

SCHAAL 1:75

N

1 m 2 m 3 m 4 m 5 m
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CIRCA 114,1 M2 GO
• woonkamer met open leefkeuken en eigen buitenruimte op gedeelde galerij
• twee slaapkamers; waarvan één met dubbele deuren naar buitenruimte 
• mogelijkheid voor derde slaapkamer
• badkamer, separate toiletruimte en technische ruimte 

TYPE E
BOUWNR. 26

Begane grond

Tweede verdieping

Eerste verdieping

Derde verdieping

SCHAAL 1:75

N

1 m 2 m 3 m 4 m 5 m
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CIRCA 122 M2 GO
• woonkamer met open leefkeuken
• drie slaapkamers; waarvan één met directe toegang naar dakterras
• royaal dakterras met zuidoost ligging, toegang middels schuifpui
• badkamer, separate toiletruimte en technische ruimte
• met grote berging op begane grond

TYPE F
BOUWNR. 33

Begane grond

Tweede verdieping

Eerste verdieping

Derde verdieping

SCHAAL 1:75

N

1 m 2 m 3 m 4 m 5 m
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CIRCA 143,6 M2 GO
• woonkamer met open leefkeuken
• drie slaapkamers; waarvan één met directe toegang tot dakterras en één (studeer)kamer
• royaal dakterras met zuidoost ligging, toegang middels schuifpui
• badkamer met toilet, separate toiletruimte en technische ruimte
• met grote berging op begane grond

TYPE G
BOUWNR. 34

Begane grond

Tweede verdieping

Eerste verdieping

Derde verdieping

SCHAAL 1:75

N

1 m 2 m 3 m 4 m 5 m
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CIRCA 119,4 M2 GO
• woonkamer met open leefkeuken en eigen buitenruimte op gedeelde galerij
• drie slaapkamers; waarvan één met dubbele deuren naar buitenruimte 
• badkamer, separate toiletruimte en technische ruimte

TYPE H
BOUWNR. 35

Begane grond

Tweede verdieping

Eerste verdieping

Derde verdieping

SCHAAL 1:75

N

1 m 2 m 3 m 4 m 5 m



36/37

Het gebouw /  
Het woon-winkelcomplex
Het gebouw dat gaat verrijzen op de grond waar vroeger de gemeentelijke 

bibliotheek stond wordt een modern appartementencomplex van vier bouwlagen 

met een prachtige daktuin.

Het metselwerk wordt tot de gevel opgetrokken wat zorgt voor een stoere en 

robuuste indruk. De verschillen in hoogte en diepte over de gehele lengte in 

combinatie met de vele ramen zorgen dat het geheel speels en modern oogt. 

De begane grond van het complex krijgt twee functies. Een deel zal worden 

gebruikt voor de parkeerplaats en bergingen van de bewoners. Het andere deel 

zal dienst doen als commerciële ruimte (900 m2). Bij de invulling van de commerciele 

ruimte kunt u denken aan bijvoorbeeld kleinschalige detailhandel, lichte horeca 

en/of dienstverlening. De invulling hiervan zal conform bestemmingsplan met 

enkelbestemming Binnenstad 2012 en functie centrum – filiaalwinkelgebied verlopen. 

Parkeergarage
Via de architectonische garagedeur hebben bewoners toegang tot een van de 

exclusieve parkeerplaatsen in de overdekte garage. Voor fietsers is er een aparte 

deur die toegang verschaft. Naast parkeerplaatsen bevinden zich tevens op de 

begane grond de privé-bergingen en een inpandige (separate) containerruimte. 

Kopers hebben als meerwerkoptie de mogelijkheid voor een elektra-aansluiting 

bij hun parkeerplaats voor het laden van een elektrisch voertuig. 
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ENERGIEZUINIG,
EN GASLOOS

Het thema duurzaamheid staat steeds meer centraal. Wat dit precies 
inhoudt en welke duurzame voorzieningen u kunt verwachten in uw 
woning, lichten wij hieronder toe.

Gasloos
Vanaf 1 juli 2018 is het verplicht om nieuwbouwwoningen te bouwen  
zonder gasaansluiting. De woningen worden daarom niet aangesloten  
op het aardgasnetwerk, maar zijn ‘all-electric’. De woning wordt verwarmd 
door vloerverwarming. In de centrale installatieruimte op de begane 
grond wordt een collectieve warmtepomp geplaatst en voorzien van 
bodemlussen. Het warmtepompsysteem is tevens voorzien van topkoeling.  

Warmtapwatervoorziening
Het warme tapwater wordt geleverd door een booster warmtepompboiler.

Isolatie 
Goede isolatie van de woning is belangrijk om de opgewekte warmte 
te behouden. De woningen hebben een hoge kierdichtheid waardoor er 
nauwelijks warmte verloren gaat.

Mechanische ventilatie
De woning wordt uitgerust met mechanische ventilatie met warmte-
terugwinning systeem. De gebruikte lucht wordt uit het huis gezogen. 
Gelijktijdig wordt frisse buitenlucht naar binnen geblazen. De warmte  
afkomstig van de gebruikte, uit het huis gezogen lucht, wordt via een 
warmtewisselaar overgebracht op de frisse, naar binnen geblazen buitenlucht. 
De warmte in de woning gaat dus niet naar buiten maar wordt hergebruikt.  
Dit zorgt voor een aanzienlijke energiebesparing en een prettig binnenklimaat.
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SANITAIR

In alle woningen wordt het sanitair standaard in de kleur  
wit geleverd. De toiletten worden uitgevoerd als hangende 
toiletten. In de badkamer wordt een ligbad, douche (hand-
douche met glijstang) en wastafel geplaatst. Type G heeft nog 
een extra toilet. De douchevloer is betegeld en voorzien van 
een douchedrain (dus zonder douchebak of opstap en zonder 
douchewand).

De woningen in De Bieb worden zonder keuken  
geleverd. Het inrichten van een keuken is zo persoonlijk 
dat wij dit liever aan u overlaten. Hierdoor kunt u zelf 
kiezen welke indeling en apparaten u wilt en welke  
stijl het beste bij uw interieur past. De woningen  
worden wel voorzien van standaardaansluitpunten  
voor de keuken. 

DE VOORDELEN VAN NIEUWBOUW

Voordelen van nieuwbouw
Koopt u een nieuwbouwappartement, dan bent u zeker van 
goede isolatie, een energiezuinige installatie en modern 
sanitair. Het grootste voordeel van een nieuwbouwappartement 
is, vanzelfsprekend, dat alles spiksplinternieuw is. Nieuw geeft 
een gevoel van fris, puur en mooi. Nieuw is écht helemaal van 
uzelf. Onbeschreven en onaangetast. U kunt uw appartement 
helemaal naar uw smaak inrichten. 

Zorgeloos
Een nieuwbouwappartement zonder zorgen waar u geen 
omkijken naar heeft. Alles is nieuw, alles doet het. Daardoor 
heeft uw woning de eerste vijf jaar nauwelijks of geen 
onderhoud nodig.

Voordelig 
Als koper van een nieuwbouwappartement heeft u een aantal 
financiële meevallers. Bij de koop hoeft u bijvoorbeeld geen 
overdrachtsbelasting en makelaarskosten te betalen en qua 
energiekosten bent u veel voordeliger uit.  

Een betere hypotheek bij een nieuwbouwhuis 
Wist u dat u ook kunt profiteren van diverse 
hypotheekvoordelen als u nieuwbouw koopt? Een 
nieuwbouwappartement brengt volop voordelen met zich mee; 
ook als het gaat om de hypotheek. ‘Bewust Nieuwbouw’ heeft 
in een overzichtelijke flyer alle hypotheekvoordelen op een 
rijtje gezet. Meer informatie: http://www.bewustnieuwbouw.nl/
volop-hypotheekvoordelen-als-nieuwbouw-koopt/

Veilig 
Nieuwbouwwoningen zijn standaard uitgerust met een 
professioneel rookalarm. En met het modernste, inbraakwerend 
hang- en sluitwerk. U geniet van een veilige omgeving en 
houdt ongewenste bezoekers buiten.

Comfortabel wonen
 ‘Oude huizen zijn sfeervolle huizen’ hoor je weleens. Maar oude 
huizen kunnen ook koude huizen zijn. In de winter zijn ze niet 
warm te krijgen en in de zomer juist niet te koelen. 
Nieuwbouwhuizen daarentegen kenmerken zich door een 
aangename temperatuur, ongeacht de tijd van het jaar. Ze 
zijn voorzien van extra isolerend glas en zijn ook verder goed 
geïsoleerd. Zo heeft u in de winter warme voeten en is het in de 
zomer lekker koel. Heel aangenaam en comfortabel. 

Ruimtelijk 
Bovendien voldoet uw appartement eveneens aan de 
nieuwste wettelijke eisen (Bouwbesluit). Dat betekent onder 
meer dat de plafonds en deuren hoger zijn en de trappen 
minder steil. Verder gelden minimale afmetingen voor 
bijvoorbeeld toiletruimten en gangen. Ook die extra ruimte 
zorgt voor meer comfort.

Algemene informatie
 U staat op het punt een grote beslissing te nemen, de 
aankoop van een nieuwbouwappartement. Bij de aankoop 
van een nieuwbouwappartement spelen vaak andere zaken 
een rol dan bij de aankoop van een bestaande woning. De 
makelaars beschikken over alle kennis op nieuwbouwgebied 
en informeren u graag verder over het project en alles wat erbij 
komt kijken! 

Tijdens het gehele traject heeft u één aanspreekpunt, die u 
helpt bij het realiseren van uw woonwensen. Ook doorloopt 
u met hen stap voor stap het traject om al uw woonwensen 
te realiseren. Heeft u vragen of wilt u meer informatie? De 
gegevens van onze makelaar zijn op de achterzijde van deze 
brochure te vinden.

Garantie Woningborg 
Heeft u een nieuwbouwwoning gekocht, dan ontvangt  
u een waarborgcertificaat van Woningborg. Woningborg  
toetst de bouwonderneming op financieel gebied,  
technische vakbekwaamheid en deskundigheid. Dit biedt  
u nog meer zekerheid. 

Als er na de oplevering een geschil ontstaat tussen de koper en 
de bouwonderneming, dan kan Woningborg hierin bemiddelen. 
Voor meer informatie hierover kunt u een kijkje nemen op 
www.woningborggroep.nl

Kleine lettertjes, groot geschreven 
De vermelde maten en oppervlakten zijn zo nauwkeurig 
mogelijk vastgesteld. Aan deze indicatieve waarden kunnen 
geen rechten worden ontleend. Deze brochure is met grote 
zorgvuldigheid samengesteld. Wijzigingen zijn voorbehouden.



Disclaimer 
Deze sfeerbrochure is samengesteld aan de hand van de laatste 
gegevens en afbeeldingen. Samen met de artist impressions 
geven zij een indruk van de toekomstige situatie. Zij pretenderen 
niet een exacte weergave te zijn van het uiteindelijke product. 
Rechten kunnen dan ook niet worden ontleend. Genoemde maten 
zijn indicatief en kunnen afwijken. Uitdrukkelijk wordt vermeld 
dat deze brochure geen contractstuk is. Hiertoe worden separate 
contractstukken opgesteld. Deze kunnen afwijken van de brochure 
waarbij de contractstukken bepalend zijn.
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WWW.DEBIEB.NU

Middelstegracht 89 O
2312 TT Leiden
T 071 5426172
E info@appelarchitecten.nl
I www.appelarchitecten.nl

Oude Delft 110a
2611 CE Delft
T 015 212 5288
E info@vansilfhout .nl
I www.vansilfhout .nl

Zenegroenkade 4
2015 KV Haarlem
T 023 537 4053
E info@combinatiebouwkennemerland.nl

Zenegroenkade 4
2015 KV Haarlem
T 023 537 4053
E info@kbwonen.nl

K R U I S S T R A A T 
D E L F T  B . V.

COMBINATIEBOUW 
KENNEMERLAND B.V.


