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Opening
Jan Bloemberg opent met drie trefwoorden die van toepassing zijn bij de ontwikkeling van het TU-noord gebied: 
Samenhang, Samenwerking en Samen Doen
Samenhang komt voort uit het Rapport Deetman, het is de samenhang tussen de TU en de stad. Samenwerking 
tussen de TU en gemeente Delft was het trefwoord in het vorige stadsgesprek met het bestuur van de TU. Samen 
doen is de hamvraag van alle discussie, samen naar de uitvoering toe. Deze ontwikkelingsvisie is hier een 
voorbeeld van. 

Proces en product, presentatie Anne-Lize Hoftijzer (TU Delft, RoboValley) 
De gebouwen van Biotechnologie en Gele Scheikunde komen vrij, waarop de gemeente Delft en de TU moesten 
gaan nadenken over de herinrichting van dat gebied. Aangezien het om een groot gebied gaat moeten ook 
andere partijen in die herinrichtingsplannen worden meegenomen. Tegelijkertijd met de start van de ontwikkeling 
kwam het rapport Deetman. De TU Delft heeft de aanbevelingen van Deetman ter harte genomen en is 
gezamenlijk met de gemeente Delft voor het gehele TU-noord gebied gaan bedenken wat er zou moeten gaan 
gebeuren en hoe het zou moeten ontwikkelen.

Er is vanuit de gemeente en de TU een planteam van experts samengesteld. Daarnaast zijn als externe 
denkkrachten Maxwan Architects and Urbanists en ONE.GO real estate concepts ingeschakeld en is input van 
stakeholders gevraagd. Iedere speler draagt bij vanuit zijn eigen kennis en betrokkenheid, dat uit oprechte 
interesse voor het gebied voortkomt. 

Vooraf was er geen omschreven doelstelling, plangebied of product. Het proces om tot een ontwikkelingsvisie te 
komen zal zichzelf verder ontwikkelen. Dit proces wil de TU Delft en de gemeente vóór de zomervakantie 
afronden, waarna de agenda in het najaar kan worden opgesteld.

De TU wil graag goede randvoorwaarden voor de ontwikkeling van de twee leegkomende complexen. De 
gemeente Delft en de burgers en bewoners zullen op hun beurt ook hun eigen voorwaarden voor de gebiedsvisie 
hebben.

Observaties Groen en Infrastructuur, presentatie Rients Dijkstra (Maxwan Architects and 
Urbanists)
TU-noord heeft twee rustige woonwijken en een levendig middengebied rondom het Mijnbouwplein en de Michiel 
de Ruyterweg. Er is een mix van wonen, werken, ontmoeten en ontspannen. In dat middengebied zou je een 
levendige ontmoetingsplaats tussen de stad Delft en de TU Delft willen creëren, de Delftse Mix. In TU-noord 
spelen groen en water een belangrijke rol bij de ontwikkeling van het gebied. 

Wateroplossingsrichtingen in drie stappen:
1. Nieuw water toevoegen. Met name in het noordelijk deel wordt dan veel water toegevoegd, zoals de 

waterplas in de Kanaalhof, de Julianalaan en de uitbreiding van het waterstelsel rondom de Jaffa-
begraafplaats. 

2. Robuuste waterstructuur. Het noordelijk deel watert via twee verbindingen af op de “rotonde” rondom 
Jaffa. Van daaruit via drie verbindingen naar de afvoerroute en het gemaal aan de Balthasar van de 
Polweg. 

3. Effectief benutten van het systeem. Per (peil)gebied kijken wat er nodig is en wat de mogelijkheden zijn, 
zoals het beter benutten van de bergingscapaciteit rondom Watertuinen door het plaatsen van stuwen. 

Groenoplossingsrichtingen in drie stappen:
1. Groene Structuren. De aanwezige groene structuur wordt versterkt door missende

delen aan te vullen en nieuwe verbindingen te maken zodat een fijnmazig netwerk ontstaat. 
2. Groene Plekken. Aanleg van nieuwe parken zoals in Watertuinen en verbeteren van de ecologische 

kwaliteit en beleefbaarheid van bestaande groengebieden, zoals de Kanaalhof en de Jaffa-
begraafplaats. 

3. Vergroenen deelgebieden. Op kleine schaal groen versterken en aanvullen, passend bij de ruimtelijke 
structuren van dat deelgebied. Voorbeelden zijn groene daken, bewonersprojecten en nestkasten.

Voor de kwaliteit van Groen Blauw Delft zouden verkeersstromen anders georganiseerd moeten worden, zodat er 
meer duidelijkheid komt en er minder overlast is. Je zou een aparte toegang naar Delft centrum en een aparte 
toegang tot de TU Delft kunnen maken, met een U in plaats van een Ring. Er zouden ook meer verbindingen met 

http://www.topdelftdesign.nl/wp-content/uploads/2016/05/TOP-29-06-2016.pdf
http://www.topdelftdesign.nl/wp-content/uploads/2016/05/160629_TU-Noord_Stadsgesprek_Maxwan.pdf


Westelijk Delft (fiets, auto) moeten komen. Tenslotte zou het fietsverkeer beter gespreid moeten worden. De 
verharding in het gebied moet plaatsmaken voor meer Groen en Blauw. Het TU-noord gebied moet qua verkeer 
ontlast worden, zodat de Michiel de Ruyterweg en omgeving heringericht kunnen worden. Het TU-noord gebied 
als visitekaartje van Delft. 

De inrichting van de Michiel de Ruyterweg wordt in detail onderzocht, opties:
1. met behoud tramsporen
2. met verleggen één tramspoor (haasje over)
3. twee-zijdig, twee-richtingen fietspad
4. shared space: auto-fiets of auto-OV
5. groen en/of blauwe bermen

Netwerkopties auto (modelleren):
1. 'harde' U (knip met Poortlandplein), geen verbinding voor TU
2. 'zachte' U (weerstand naar Poortlandplein

Wat zijn de acties?
• Varianten verkeer tegen het licht houden, bijvoorbeeld de U, knip weerstand, etc. Heeft wat er nu ligt 

ruimte om te ontwikkelen?
• Sebastiaansbrug, Mijnbouwstraat, Poortlandplein no-regret zullen onder handen genomen moeten 

worden 
• Faseren van de projecten begrijpen (past het)
• Inrichting Mijnbouwplein-Michiel de Ruyter onder de loep
• Ontwikkel opties voor TU locaties
• Aanhaken op Groen Blauw Delft Zuidoost.

Observaties placemaking, Presentatie Erik Go (ONE.GO Real Estate Concepts)
ONE.GO placemaking houdt zich bezig met het ontwikkelen van plekken waar mensen graag willen zijn, in plaats 
van dat zij er moeten zijn. Om ervoor te zorgen dat mensen graag in het TU-noord gebied willen zijn, moeten 
activiteiten in het gebied gefaciliteerd én gestimuleerd worden. De openbare ruimte van TU-noord moet als hart 
van het gebied gaan dienen.

In het TU-noord gebied bevinden zich verschillende doelgroepen. Voor de bewoners van het TU-noord gebied is 
het allerbelangrijkste dat zij zich met het woongebied identificeren. Daarnaast zijn voor de bewoners de 
verkeersaders belangrijk. Bezoekers gaan naar het Science center en maken gebruik van de verbindingen met de 
binnenstad. Er zijn best wat ondernemers in het gebied, die ook gebruik maken van de toegangswegen. De 
ondernemers zijn geconcentreerd in twee bedrijven en maken verder weinig gebruik van omliggende faciliteiten. 
TU werknemers werken alleen nog in hun eigen TU-gebouw en maken alleen gebruik van de toegangswegen. 
Studenten zijn eigenlijk de enige bewoners in het gebied rondom de oude TU gebouwen. Zij hebben daar zowel 
hun studieplek als hun woonplek, en maken ook gebruik van de toegangswegen. 

Als je al deze stromingen over elkaar legt lijkt het een enorm gemengd gebied, maar de gebruikers ontmoeten 
elkaar nauwelijks. Bewoners, bezoekers, studenten, ondernemers en werknemers ontmoeten elkaar op de minst 
aantrekkelijke plekken: de verkeersknelpunten. Er zijn eigenlijk geen plekken die gezamenlijk gebruikt worden. 
Dat is zonde, want het TU-noord gebied heeft veel potentie om een aantrekkelijk gemengd gebied met groen en 
architectuur te worden. Het gebied is strategisch gesitueerd tussen de binnenstad en de campus en zou van 
doorgangsgebied tot entree ontwikkeld moeten worden. Deze transformatie van het TU-noord gebied zou direct 
kunnen starten, omdat op dit moment veel oppervlakte vrijkomt. Je kunt er nu dus een omgeving van maken waar 
mensen willen zijn, in plaats van dat zij er moeten zijn. 

In de ontwikkeling zouden de gemengde functies ondersteund moeten worden. Er moeten onder andere meer 
faciliteiten en woongelegenheid komen. De transformatie opgave is dermate groot dat het kansen biedt om te 
kijken naar de positie van het TU-noord gebied als geheel. Deze ontwikkeling is geen lineair proces. Er zullen 
ingrijpen op de korte termijn gedaan moeten worden, waarbij je de buurt moet leren kennen en zult moeten kijken 
waar behoefte aan is. Op de lange termijn zou alles wat je doet weer invloed op de volgende fase moeten 
hebben. Je zult continu naar de verandering moeten blijven kijken en daar op moeten inspringen. Het is dus 
belangrijk om eerst te kijken naar wat er op korte termijn kan gebeuren, zodat je weet wat er op lange termijn kan 
worden gerealiseerd. Zodoende kan het TU-noord gebied een plek worden waar mensen graag willen zijn en 
elkaar kunnen ontmoeten.
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Discussie
De discussie wordt in twee ronden gevoerd.
Eerst reageren een aantal mensen op het proces en komen ook de buren van het TU-noordgebied aan het 
woord. Vervolgens wordt gereageerd op de inhoudelijke observaties.

Reacties op proces
• Instemming met de open aanpak van het proces rondom de ontwikkelingsvisie
• De belangenvereniging kijkt als stakeholder mee met de ontwikkelingen en zijn de ogen en oren van de 

buurt
• Het is belangrijk om gesprekken te voeren met de bewoners van de binnenstad en dat de verbinding 

tussen Delft-noord en de binnenstad gezocht wordt
• Bedrijvenkring Schieoevers wil graag in gesprek met de TU Delft over ontwikkeling Scieoevers in relatie 

met het gebied van TU-noord.
• Spoorzone verbinding meenemen in de ontwikkelingsvisie van TU-noord
• Goede ideeën kunnen gezamenlijk aan de provincie voorgelegd worden
• Voor een goed proces in het plan Groen Blauw Delft zou een goede uitvoeringsagenda moeten worden 

vastgesteld in een coöperatie tussen de TU Delft, gemeente Delft en de stakeholders. Groen Blauw Delft 
is belangrijk voor de transformatie van de oude TU gebouwen. 

• De TU voelt zich verbonden met de stad en wil graag zichtbaar zijn vanuit de binnenstad, maar is dat nu 
nog niet. Met deze ontwikkelingsvisie kan dat mogelijk wel bewerkstelligd worden

Reacties op de inhoudelijke observaties
• Is het echt nodig om TU-noord te ontwikkelen? 

Reactie ONE.GO: wij zitten nu bij elkaar om dat met elkaar te bekijken. Wat mij betreft moet je dit 
uitproberen en zal dan blijken of de ontwikkelingen al dan niet gewenst zijn. Dat zullen we met elkaar 
moeten uitvinden.

• Zou er niet een verbinding met de Rotterdamseweg of Kruithuisweg gemaakt kunnen worden? 
Reactie MAXWAN: dat is omwille van wetgevingsbepalingen niet uitvoerbaar.

• Wellicht kan gewacht worden met de ontwikkeling van tramlijn 1 en kan de ontwikkelingsvisie daarin 
meegenomen worden

• De entree naar de Botanische Tuin kan ontwikkeld en versterkt worden en kan toegankelijker gemaakt 
worden door de nieuwe steiger te gebruiken, waardoor ook een kans is om niet alleen over de weg maar 
ook over het water te kunnen komen. De provincie wil daar misschien aan meewerken

• De Porceleyne Fles is ook een publiekstrekker
• Aandacht voor speelplekken en veiligheid voor kinderen

Reactie ONE.GO: daar gaan we over nadenken en zullen we in de visie meenemen
• De ontwikkeling van de Sebastiaansbrug is een gemiste kans. 
• Het idee van de twee twee-richtingen fietspaden spreekt aan. Het TU-noord gebied zou qua verkeer aan 

twee kanten ontsloten moeten worden. Als het water er ook bij betrokken kan worden wordt aan alle 
kanten ontsloten. Fietsers bijvoorbeeld alternatieven bieden (zoals de Abtswoudsebrug) en ontlasten, 
zeker nu er zo veel werkzaamheden zijn. De belangrijke aanknopingspunten tussen de TU noordzijde en 
TU zuidzijde moeten in de gaten worden gehouden
Reactie MAXWAN: drie verbindingen over de Schie zijn functioneel en maximaal haalbare.

• Parallelstructuur van een hoofdas en zijassen proberen te ontwikkelen.
• Er moeten ook ruimtes in een stad zijn die niet doorontwikkeld zijn, maar die ook een soort vrijplaats zijn. 

De exacte plannen zouden zo zorgvuldig mogelijk geformuleerd moeten worden, waarbij ook duidelijk is 
hoe Groen Blauw ontwikkeld moet worden.
Reactie ONE.GO: hier moet een balans in gevonden worden. Dat zal in de visie meegenomen gaan 
worden 

Afsluiting

Er is vanavond veel opgehaald waarbij de eerste plannen voor de visie zijn bevestigd. De zomer is een goed 
moment om verder over het proces en de visie na te denken. Na de zomer komen meer concrete voorstellen over 
de verdere ontwikkeling van de ontwikkelingsvisie voor TU-noord. Dan wordt er een nieuwe bijeenkomst in TOP 
gepland. Over één ding zijn we het met zijn allen eens, namelijk dat de gebouwen en het gebied niet leeg mogen 
komen te staan. Samen staan we sterk. Het draait om Samenhang, Samenwerken en Samen doen.


