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ZIENSWIJZE VOORONTWERPBESTEMMINGSPLAN TU MIDDEN 

 

 

Geachte burgemeester en wethouders, 

Hierbij wil ik namens de Belangenvereniging TU Noord gebruik maken van de gelegenheid 

om onze zienswijze naar voren te brengen met betrekking tot het 

voorontwerpbestemmingsplan TU Midden. 

Puntsgewijs hebben wij de volgende bezwaren. 

1. TU Midden wordt autovrij, dat is fijn voor de TU, maar het parkeren gaat naar de 

randen, op TU gebied, en dit wordt op termijn betaald parkeren (zo is het plan bij de 

TU). In het plan wordt opgemerkt dat dit gevolgen zal hebben voor TU Noord - maar 

naar het zich laat aanzien zeker ook voor de Schoemakerstraat en omstreken - waar 

nu nog gratis geparkeerd kan worden. 

2. Het is mooi dat inspraak wordt geboden op het plan, maar zoals wel vaker gebeurt is 

de TU al volop het plan aan het uitvoeren: bomen kappen, nieuwe verharding 

aanleggen, parkeerterreinen uitbreiden, enzovoort. Ook hier weer voor de vorm 

achteraf nog inspraak. 

3. De ontsluiting van TU Midden, “de campus”  zal niet meer via de Mekelweg plaats 

vinden, maar via de randen: Schoemakerstraat en Rotterdamseweg die dus drukker 

worden. De toevoer naar TU Midden loopt nog steeds via onze buurt(en) wat zeer 

ongewenst is. Wij hebben dit ook laten weten in onze zienswijze op het 

ontwerpbestemmingsplan TU Noord. 

4. Er komt veel ruimtelijke verdichting in en rond TU Midden waardoor de druk, ook op 

de woonbuurten er om heen, nog extra toeneemt. De gemeente gaat uit van ca. 4000 

extra bewoners in de wijk Wippolder. Hiervoor zijn ruim 3000 woningen nodig in een 

aaneengesloten gebied in en rond TU Midden. Om deze reden dient een beoordeling 
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te worden uitgevoerd van de mogelijke milieueffecten van het gehele plan, zeker nu 

zoveel woningen gelijktijdig mogelijk gemaakt worden met de bestemmingsplannen 

TU Noord en TU Midden. Gezien de samenhang (één TU-wijk) leidt het opdelen in 

twee plangebieden tot een onvolledig beeld van de gevolgen en vindt geen goede, 

integrale afweging plaats. 

5. De Jaffalaan krijgt een wel heel brede bestemming verkeer waar nu de middenzone 

nog groen is. Wij bepleiten een minder brede ruimte voor verkeer. 

6. De uitbreiding van hoger onderwijs aan de Rotterdamseweg heeft mogelijk grote 

gevolgen voor omliggende woonbuurten. Vooral het extra verkeer over de Julianalaan 

is onwenselijk. In het plan ontbreken maatregelen om dit effect voldoende te 

beperken. 

7. In de toelichting op het bestemmingsplan staat dat in het LVVP geen rekening is 

gehouden met grootschalige uitbreidingen en/of nieuwbouw op het TU-terrein (p.19). 

Nieuwe initiatieven zullen een mobiliteitstoets en kwaliteitstoets moeten ondergaan. 

Tegelijkertijd wordt met dit bestemmingsplan echter alle ruimte gegeven voor 

uitbreiding van activiteiten, terwijl niet voldoende wordt onderzocht of de huidige 

infrastructuur van ontsluitingswegen in omliggende buurten dit wel aankan. 

8. “Er is gekozen voor een gedetailleerd én ontwikkelingsgericht plan. De 

ontwikkelingsgerichtheid blijkt met name binnen de bestemming hoger onderwijs- en 

onderzoeksdoeleinden uit de ruimere “jas” die de bestemmings- en bouwvlakken 

bieden, zowel in oppervlakte als bouwhoogte. Zo is er ruimte voor niet ingrijpende 

uitbreidingen en aanpassingen van bestaande complexen. Daarnaast wordt een 

aantal in voorbereiding zijnde ontwikkelingen mogelijk gemaakt, te weten de realisatie 

van hogescholen en studentenhuisvesting langs de Rotterdamseweg, 

studentenhuisvesting langs de Balthasar van der Polweg en de nieuwbouw voor TNO 

Scheidingstechnologie aan de Leeghwaterstraat. Verder kennen de bestemmingen 

hoger onderwijs en onderzoeksdoeleinden, kennisintensieve bedrijfsdoeleinden en 

maatschappelijke doeleinden een aanzienlijke mate van flexibiliteit door de 

toelaatbaarheid van deze functies te koppelen aan de categorieën uit de Lijst van 

Bedrijfstypen.” 

Per saldo moeten op het TU-Midden terrein 1100 studentenwoningen bijgebouwd 

worden. Daarnaast is er voldoende ruimte voor uitbreiding en voor invulling van nu 

nog lege kavels. Het is (ons) niet duidelijk om hoeveel meer werkgelegenheid en 

studentenaantallen (TU en hogescholen samen) het zal gaan. In combinatie met de 

bouwplannen voor TU-Noord en TNO-Zuidpolder rijst de vraag of een project van een 

dergelijke omvang niet intensiever voorbereid, onderzocht en begeleid moet worden 

door een projectorganisatie die dit voor dit deel van de stad in goede banen moet 

gaan leiden in nauwe afstemming met omwonenden. Van dit laatste hebben wij tot nu 

toe weinig gemerkt. 

9. Verder vragen wij ons af of de bestaande wegenstructuur wel kan voldoen aan een 
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dergelijke groei. Vanwege de plannen de Mekelweg voor autoverkeer af te sluiten  

moet het sterk groeiende autoverkeer geheel opgevangen worden door de 

Schoemakerstraat en de Rotterdamseweg en natuurlijk de wegen die daar weer op 

aansluiten. 

10. Nu zijn er drie ontsluitingswegen, Schoemakerstraat, Mekelweg en Rotterdamseweg 

en dit wordt teruggebracht naar twee omdat de Mekelweg wordt opgenomen in het 

aldaar geprojecteerde park. Wij vinden dit zeer onwenselijk en hebben een voorstel 

voor een andere wijze van ontsluiting (zie kaartje). 

 

11. Over de Rotterdamseweg wordt opgemerkt dat deze een belangrijke rol zal blijven 

spelen, vanwege het toeristische busvervoer,vrachtverkeer op deze weg en de 

ontsluiting van het westelijk TU-middengebied. De route vanuit de binnenstad naar de 

Rotterdamseweg wordt veranderd en zal gaan lopen via de Jaffalaan in plaats van de 

Julianalaan-West. Met het vrachtverkeer zullen afspraken worden gemaakt om zoveel 

mogelijk vanuit de zuidelijke richting (A13/Kruithuisweg) aan te rijden. 

De belasting van de Rotterdamseweg zal alleen maar toenemen vanwege het Gelatine-

terrein, nieuwbouw van hogescholen en studentenhuisvesting en wellicht nog veel meer, 

want de ruimte is er. Het probleem is dat de Rotterdamseweg geen aansluiting heeft 

met de Kruithuisweg en al het verkeer ofwel de sluipwegroute ingestuurd wordt ofwel 

terecht komt bij het al overvolle kruispunt met Delftechpark. 

12. Verder wordt opgemerkt dat in de spitsuren de kruising Schoemakerstraat/Delftech 

Park/Bouwkunde tot zijn maximale capaciteit belast is. Mede als gevolg van de 



 

   

 4 

ontwikkelingen in TU Zuid (zie bestemmingsplan Technopolis) is vergroting van de 

capaciteit noodzakelijk. De opstelcapaciteit van de toeleidende wegen zal worden 

vergroot en het kruispunt zal worden voorzien van verkeerslichten. 

Bij deze constatering is de toe- en afvoer van verkeer naar de Rotterdamseweg nog niet 

eens meegenomen. Als dat niet goed geregeld wordt, gaat het verkeer de andere kant 

op, via de Jaffalaan of de Julianalaan, hoe dan ook de woonwijken in. Daar moet naar 

onze mening nu reeds een oplossing voor gezocht worden. 

13. De Jaffalaan wordt tweerichtingverkeer, en dus een belangrijke verkeersader, maar 

leidt vanaf de Rotterdamseweg het verkeer voornamelijk richting Michiel de 

Ruyterweg (zie paragraaf  Voorzienbare ontwikkelingen binnen de planperiode, blz 

20), terwijl die weg volgens het LVVP juist ten zuiden van het Mijnbouwplein ontlast 

zou worden.  

14. Hoe moet al dit verkeer zich zonder stoplichten bij het Mijnbouwplein gaan invoegen 

in het verkeer dat van en naar de Sebastiaansbrug komt en ombuigt van / naar 

Mijnbouwstraat oost?  

15. Ook de Schoemakerstraat wordt door dit plan (en ander plannen) heel veel drukker. 

De verkeersdrukte van de TU campus wordt dus letterlijk afgewenteld op omliggende 

straten. Dit terwijl aan de Mekelweg geen mensen wonen en aan de 

Schoemakerstraat en de Rotterdamseweg wel. 

16. De TU overweegt betaald parkeren op het TU terrein (o.a. berichtgeving Delta), 

hetgeen voor veel parkeeroverlast kan zorgen in wijken waar geen 

vergunningparkeren is. En dat betreft het gehele TU Noord gebied behalve 

vergunningengebied F waar dat is afgedwongen door de gevolgen van het invoeren 

van vergunningparkeren in het centrum.  

Al met al is duidelijk dat dit bestemmingsplan een forse verslechtering oplevert voor de 

omliggende woonbuurten. Wij vragen u om deze reden het plan bij te stellen rekening 

houdend met onze bezwaren. Wij hopen dat onze bijdrage leidt tot een verbetering van het 

bestemmingsplan TU Midden en willen daar in een vervolgtraject graag actief aan 

bijdragen. 

 

Hoogachtend, 

 

J.G. de Vries, voorzitter 

namens de Belangenvereniging TU Noord 


