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Voorwoord
Voor u ligt het rolrapport LDE University, the place for innovation and education.
Het rolrapport is geschreven met in achtneming van de uitgangspunten van het vak
BK6ON5 bacheloropleiding Bouwkunde.
BK6ON5 is een managementgame waar groepen van 9 studenten 10 weken lang
in de huid kruipen van één van de verschillende actoren die een belangrijke rol
spelen binnen de praktijk van gebiedsontwikkeling. Binnen deze 10 weken zullen de
studenten vanuit hun perspectief en rekening houdend met regionaal en nationale
(markt)ontwikkelingen een ontwerpstrategie opzetten.
Dit rapport laat zien welk proces er ondergaan is en hoe vanuit mijn rol, de regionaal
planoloog, gehandeld is. Bij de uitwerking zijn er verschillende fases doorlopen voor
de herontwikkeling van de campus van TU Delft. De samenwerking binnen ons team
is ontzettend goed verlopen. Dit was dan ook één van de belangrijkste aspecten van
dit vak.
Ik wens u veel leesplezier toe! Jeroen Beerens
Oud-Beijerland, 10 april 2016
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Inleiding
Voor het vak BK6ON5 wordt naar aanleiding van de managementgame Gebiedsontwikkeling in en rondom campus TU Delft - een rolrapport geschreven. Dit
rapport laat vanuit het perspectief van een Regionaal Planoloog (RP) het proces zien
binnen de groep actoren en de ontwikkelingen van de campus TU Delft.
Negen studenten kruipen in de huid
van verschillende actoren welk
allemaal een belangrijke rol spelen bij
het onderdeel gebiedsontwikkeling,
figuur 1 laat een overzicht zien welke
rollen een nauwe connectie met elkaar
hebben en in welke sector ze vallen.
Hier is te zien dat
de regionaal
planoloog een publieke partij is die
veel samen zal werken
Figuur 1: Rolverdelingen BK6ON5
met de vervoersplanoloog en economische zaken (Gemeente Delft). Daarnaast zal
de Vastgoed eigenaar & gebruiker (TU Delft) ook deel uitmaken van overleggen.
In tien weken zullen de studenten vanuit hun perspectief en rekening houdend met
regionaal en nationale (markt)ontwikkelingen een ontwerpstrategie opzetten.
Het gebied van de campus wordt omsloten door drie aspecten; de Schie met
industrie, de A13 en de vernieuwde Spoorzone. De verbinding tussen Delft en de
campus kan beter. De tussenliggende bebouwing is veelal verouderd en een steeds
groter toenemend aantal studenten zorgt voor veranderingen binnen Delft en op de
campus van de TU Delft. Binnen het speelveld van actoren is de regionaal planoloog
de beleidsadviseur die vanuit het perspectief van verschillende regionale en nationale
organen advies geeft. De regionaal planoloog maakt inzichtelijk hoe bijvoorbeeld de
onderwijsvoorzieningen er op de (middel)lange termijn uit ziet en zal advies geven
over te ontwikkelen gebieden (Modulecoördinatieteam BK6ON5, 2016). Aan de
hand van een visie zal de regionaal planoloog proberen de verschillende actoren te
sturen en zo tot een gewenst resultaat te komen.
Voor mijn rolrapport kijk ik naar de ontwikkelingen binnen de kennisregio Zuidvleugel
en het stimuleren van de kenniseconomie op de campus TU Delft. De hoofdvraag die
hierbij aansluit luidt: Hoe kan de samenwerking van de universiteiten Leiden - (Den
Haag) - Delft - Erasmus (Rotterdam) in combinatie met de campusontwikkelingen
van de Technopolis en TU Delft bijdragen aan een stijgende ontwikkeling van de
Zuidvleugel?
Met dit rapport zal ingegaan worden op de verschillende aspecten binnen de
kenniseconomie. Welke belangen bij de ontwikkelingen van de kenniscentra spelen
er een rol en welke “governance arrangements” (Zonneveld, 2016) spelen hierbij een
belangrijke rol?
De managementgame van BK6ON5 duurde negen weken. Deze periode is
opgedeeld in vier fases, welk overeenkomen met de opbouw van het project. Als
eerst komt de initiatieffase aan bod, waarin de rol van een regionaal planoloog
wordt onderzocht. Vervolgens komt de definitiefase waar de visie en belangen van
verschillende actoren en de regionaal planoloog worden besproken. Tijdens
de verkenningsfase wordt de actorenanalyse gemaakt en de strategie opgesteld
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waarde regionaal planoloog gebruik van maakt. Na het opstellen van de strategie
komt de onderhandelingsfase. Hierin wordt besproken hoe de verschillende actoren
overtuigd zijn en hoe de onderhandelingen gecommuniceerd zijn. De uitwerkingfase
resulteert in een nieuw ontwerpstrategie van de campus en de regio. Hier zal op
ingegaan worden in fase 5 vanuit het oogpunt van de regionaal planoloog.
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1. Fase 1: Initiatief
In de initiatieffase wordt er ingegaan op de rol die de regionaal planoloog speelt binnen de
gebiedsontwikkeling. Daarnaast zal er ingegaan worden op het begrip kenniseconomie en
welke rol dit speelt op de gebiedsontwikkeling en de kennisregio Zuidvleugel.

1.1 Regionaal planoloog
Een regionaal planoloog is een specialist die zich bezig houdt met de ruimtelijke
ordening, inrichting en gebruik op regionaal gebied. De regionaal planoloog bepaald
mede de infrastructuur van gemeentes en provincies. In deze managementgame
heeft de regionaal planoloog het uitgangspunt om de campus TU Delft als middel te
gebruiken om de kenninseconomie in de Zuidvleugel te stimuleren.
De regionaal planoloog wordt gevraagd om vanuit hogere ruimtelijke schaalniveaus
een ruimtelijk ontwerp met visie voor de ontwikkeling van de campus TU Delft op
te stellen. Actoren die hierbij een belangrijke rol spelen zijn samenwerkingen
tussen overheden, private en non-gouvernementele partijen. Daarnaast zullen de
governance arrangements een grote rol spelen bij de ontwikkeling van kenniscentra
om de concurrentiepositie van stedelijke regio’s zoals de Zuidvleugel te bevorderen.
Bij de visievorming van de campus TU Delft en de aansluiting met de regio is het
interessant om te kijken naar de positie van Delft in de regio en naar de positie van de
campus in de kenniseconomie. Dit kan bijvoorbeeld versterkt worden met verschillende
onderwijs clusters.
De belangen en wensen van de betrokken gemeente(s), provincie en in het
bijzonder de TU Delft zullen gewaarborgd worden. Door te kijken naar “governance
arrangements” (Zonneveld, 2016) zullen de betrokken partijen sneller tot een geschikt
resultaat komen. Gebruik makend van deze samenwerkingen ontstaan er nieuwe
mogelijkheden, bijvoorbeeld door kosten spreiding. Met de managementgame zal
de regionaal planoloog voorzien in de behoefte om inzichtelijk te maken hoe de
onderwijsvoorzieningen er op de (middel) lange termijn uit zien en zal advies leveren
op het gebied van nieuw te ontwikkelen onderwijs locaties (Modulecoördinatieteam
BK6ON5, 2016).
Veel rollen van de managementgame zullen zich voornamelijk richten op de campus TU
Delft, maar met de visie van de regionaal planoloog zal er ook op grotere schaalniveau
gekeken worden, bijvoorbeeld naar de kansen van de LDE samenwerking. Om dit te
kunnen realiseren zijn de verbindingen binnen de Zuidvleugel met de verschillende
sectoren en bereikbaarheid een belangrijk vraagstuk. Door je als regionaal
planoloog te binden aan andere rollen kunnen bepaalde opdrachten bij andere
rollen neergelegd worden die de uitvoering voor zijn of haar rekening nemen. Voor
de regionaal planoloog is het belangrijk om met andere rollen een samenwerking
aan te gaan. De regionaal planoloog beschikt zelf niet over financiële middelen,
wel kan de regionaal planoloog gebruik maken van subsidies. Ook kan de regionaal
planoloog zich binden aan partijen die de juiste middelen hebben. Dit zijn niet alleen
financiële middelen, maar kunnen ook maatschappelijke of juridische middelen zijn.
Naast het opstellen van de visie heeft de regionaal planoloog voornamelijk een
regisserende rol. Door veelvuldig te schakelen tussen ruimtelijke schaalniveaus en het
leggen van verbindingen tussen deze niveaus, inzicht in de uiteenlopende belangen
die spelen op een regionaal niveau, kennis over actoren, organisaties en andere
bronnen, strategische inzet van kennis en financiën en overtuigingskracht aan de
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hand van visualisatie en communicatie, zal de regionaal planoloog het proces leiden.
1.2 Gebiedsontwikkeling kennisregio Zuidvleugel
De belangstelling voor de rol van kennis in relatie tot de economie is niet alleen van
deze tijd. Rond 1930 wordt het begrip kennis nadrukkelijk gebruikt in het economisch
denken en wordt het hierdoor gekoppeld aan verschillende technologische
doorbraken (Raspe, van Oort, & de Bruijn, 2004). De Oostenrijkse econoom
Schumpeter wijst er bijvoorbeeld op dat innovatie entrepreneurs aan de basis staan
van grote technologische doorbraken, omdat zij eerder de nieuwe mogelijkheden
van specifieke kennis zien (Wichard, 2002). Al sinds de Industriële Revolutie eind
achttiende eeuw, na de ontwikkelingen van de landbouw en industrialisatie, is er nu
sprake van kenniseconomie (Planbureau voor de Leefomgeving, 2013).
De opkomst van de kenninseconomie in Nederland blijkt uit een aantal
ontwikkelingen. Een daarvan is de grote stijging van het opleidingsniveau van de
beroepsbevolking (Centraal Planbureau, 2002). De afgelopen jaren is het aantal
hoger opgeleiden sterk toegenomen. Deze stijging is ontstaan door een grotere
arbeidsvraag naar hoogopgeleiden. Ook heeft de technologische ontwikkelingen
er toe bijgedragen dat veel taken van de laaggeschoolden zijn overgenomen door
innovaties van de technologie (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2008). De stijging
van de kenniseconomie is ook terug te zien in de ranglijst van meest concurrerende
economieën van de wereld, waar Nederland gestegen is van een 8e plaats naar de
5e plaats (Rijksoverheid, 2016).

Figuur 2: Toename hoger opgeleiden (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2008)

Alleen op dit moment heeft Nederland geen kennis- of innovatiecluster die een
belangrijke positie inneemt op wereldniveau. Om dit te kunnen realiseren zal de
kennisregio Zuidvleugel ontwikkeld worden tot hét kennis- én innovatiecluster van
Nederland en de wereld.
Provincie Zuid-Holland zou met de enorme economisch potentieel tot de absolute
Europese top moeten behoren. In Zuid-Holland wordt namelijk 25% van het
BNP verdiend (Platform Zuidvleugel, 2011). Maar om de één of andere reden lukt
het de regio niet om het aanwezige potentieel te benutten. Daarom wordt de regio
Zuidvleugel ook wel de “schone slaapster” genoemd (Platform Zuidvleugel, 2014).
De regio heeft alles in huis om hét innovatie kenniscluster van Europa en van de wereld
te worden en om één van de 10 economisch sterkste regio’s van Europa te worden
(Platform Zuidvleugel, 2014).
8

Als we kijken naar de regio zien we ook dat dit absoluut mogelijk moet zijn, aangezien
er een aantal grote steden in deze regio liggen namelijk; Delft, Den Haag, Leiden
en Rotterdam. Ook speelt de directe verbinding met de haven van Rotterdam een
belangrijke rol. In bijlage I zal het onderzoek naar de problemen en kansen verder
onderzocht worden en dit zal verder in fase 2 en 3 behandeld worden.
Zo is bijvoorbeeld de campus TU Delft niet alleen belangrijk voor de kennisregio
Zuidvleugel, maar ook voor de stad en gemeente Delft. Gemeente Delft voert al sinds
het begin van de jaren negentig een beleid om zich als kennisstad te positioneren.
Het doel van dit beleid is om hoogwaardige werkgelegenheid te creëren in de
kennisintensieve industrie en dienstverlening. De aanwezigheid van belangrijke
kennisinstellingen en onderzoeksinstituten binnen de gemeente – TU Delft – biedt
hiervoor kansen (NYFER, 2010). Zo komt bijvoorbeeld naar voren in het onderzoek
van Nyfer dat de gemeente Delft de ontwikkelingen van de Technische Innovatie
Campus moet stimuleren om de campus een belangrijk onderdeel van het centrum
voor de kennisregio te laten worden. Het doorontwikkelen van de campus is dus niet
alleen belangrijk voor de TU Delft zelf.
Het speelt wezenlijk een belangrijke rol bij het verder ontwikkelen van de stad en
gemeente Delft. Om de economie te verbeteren liggen er een aantal kansen. Hoe
groot de rol is dat de ontwikkelingen hebben is afhankelijk van hoe groot en op welke
schaal deze plaats vinden. In fase 2 zal verder ingegaan worden op het niveau van
de campus en de ontwikkelingen.
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2. Fase 2: Definitie
In de definitiefase wordt de visie vanuit het perspectief van de regionaal planoloog
geformuleerd. De visie geeft weer welke standpunten er aangenomen worden en welke
ingrepen hierbij nodig zijn. Met de visie zal er antwoord gegeven worden op de hoofdvraag
welk besproken is in de inleiding. In Fase 1 is al geconcludeerd dat er ontwikkelingen
plaats moeten vinden, dit zal in Fase 2 verder uitgewerkt worden gebruik makend van de
onderzoeken uit bijlage I en II.

Om de kwaliteiten van de campus TU Delft optimaal te kunnen benutten zal er eerst
een duidelijke analyse gemaakt moeten worden naar de negatieve en positieve
kwaliteiten van het plangebied. Ook zal er gekeken worden naar de kansen en
gevaren die het plangebied nu heeft. In bijlage I en II is onderzoek gedaan naar de
planvisie van het plangebied en wordt er gekeken naar de economische agenda van
de Zuidvleugel. Met een SWOT-analyse in bijlage I is geprobeerd dit inzichtelijk te
maken.
2.1 Knelpunten
Uit het adviesrapport van Roland Berger Strategy Consultants (van der Slot, van
Dongen, Althoff, van den Berg, & Ponds, 2010) komt naar voren dat er op een aantal
speerpunten een duidelijke mismatch bestaat. Europese topregio’s kenmerken zich
bijvoorbeeld door een breed en sterk verbonden economie die gesteund wordt door
een gericht regionaal economisch beleid. Voor de regio zou het betekenen dat om
de brede Zuidvleugel economie zo optimaal mogelijk te stimuleren, de economische

Figuur 3: Economische speerpunten Zuidvleugel (van der Slot, van Dongen, Althoff, van den Berg, & Ponds, 2010)

agenda zich vooral moet richten op de meest belangrijke sectoren in de regio.
In combinatie met de aanwezige kennisinfrastructuur vormen deze sterk verbonden
sectoren een uitstekende uitgangspositie om de economische groei van de Zuidvleugel
te laten toenemen. Daarnaast speelt de mismatch tussen beroepsonderwijs en de
arbeidsmarkt een belangrijke rol. Doordat er nu te weinig banen beschikbaar zijn
voor de hoogopgeleiden uit Delft trekken deze na hun studie snel uit de stad. Door
bedrijven naar het gebied toe te halen om aan deze vraag te voldoen, kunnen de
kenniswerkers behouden blijven. Dan komen we op de volgende mismatch, de
vraag naar geschikte woningen voor deze kenniswerkers. Echter is uit onderzoek
gebleken (Pethe, Bontje, & Pelzer, 2009) dat de afwezigheid van een dagopvang,
ziekenhuis en internationale scholen geen significante rol spelen bij het aantrekken
van kenniswerkers.
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2.2 Kwaliteiten en kansen
Wanneer we kijken naar de kennisregio Zuidvleugel en Gemeente Delft zijn er naast
haar zwakheden ook vele kwaliteiten. Deze kwaliteiten en kansen maken het gebied
juist zo geschikt om verder in te investeren en te ontwikkelen.
De Zuidvleugel is dé regio waar de nationale economie op drijft. Naast dat de
Zuidvleugel beschikt over een aantal zeer krachtige, internationaal concurrerende
sectoren waarmee de regio een belangrijke bijdrage levert aan de economie van
Nederland (Platform Zuidvleugel, 2016). Met topgebieden als het Haven Industrieel
Complex, de Greenports, Haagse cluster van Vrede, Recht en Veiligheid, de Life
Sciences & Health, water en deltatechnologisch cluster in Delft, Rotterdam, Drechtsteden
en Leiden. Verder beschikt de Zuidvleugel ook over de stedelijke agglomeraties van
de metropoolregio Rotterdam- Den Haag, die bestaan uit krachtige stedelijke centra
van zakelijke dienstverlening (Platform Zuidvleugel, 2011).
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CAMBRIDGE
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SINGAPORE

SAO PAULO

SYDNEY

Figuur 4: Kennisclusters wereldwijs (Jeroen Beerens, 2016)

Delft is de stad met de meeste kennisinstellingen, kenniswerkers en kennisintensieve
bedrijvigheid uit de kennisregio. De belangrijkste kennisinstelling in Delft is de TU
Delft, met meer dan 16.000 studenten en 4.500 medewerkers. Daarnaast zijn er ook
nog andere belangrijke kennisinstellingen in Delft gevestigd dit zijn, TNO, Deltares,
Unesco IHE, het Kluyver Centre for Genomics of Industrial Fermentation en DIMES
(NYFER, 2010). Leiden, Delft en Rotterdam werken nauw samen om twee clusters van
bedrijven en kennisinstellingen, Clean Tech Delta en Medical Delta uit te breiden. De
Clean Tech Delta vormt met de TIC Delft het technologisch hart van de regio met grote
kennisintensieve bedrijven zoals DSM en Exact. In de incubator YES!Delft zijn meer
dan honderd jonge technologische bedrijven gevestigd die graag willen groeien.
De samenwerking tussen de universiteiten Leiden, Delft en Rotterdam wordt de
samenwerkingsverband LDE genoemd. Deze samenwerking moet een extra stimulans
geven door kruisbestuiving vanuit de verschillende disciplines die de universiteiten
vertegenwoordigen.
Een belangrijk ontwikkel punt om deze bedrijven met elkaar te verbinden is het
realiseren van kennisvalorisatie en een goede aansluiting tussen het beroepsonderwijs
en de arbeidsmarkt. Om dit te verwezenlijken wordt er vanuit de TU Delft al de
Technische Innovatie Campus ontwikkelt, waar de Technopolis, die op dit moment
verre van optimaal benut wordt, een belangrijk onderdeel van is. De Technopolis
moet het verbindend element worden tussen de kennis die opgedaan wordt op de

11

campus en de bedrijvigheid die zich moet gaan vestigen op Technopolis (TICDELFT,
2016).
Daarnaast wonen er in Delft relatief veel kenniswerkers: 30% van de beroepsbevolking
is wetenschappelijk opgeleid (met name hoogopgeleide technici) tegen
12% in Nederland als geheel. Dit biedt dus veel kansen om Delft nog meer naar
de gewenste benaming als Kennisstad te ontwikkelen. Door het realiseren van
grootschalige woningbouw projecten, als achter het TNO onderzoeksgebouw aan
de Schoemakersstraat in Delft (Gemeente Delft, 2016).
2.3 Ontwikkel doelen
Voor het optimaal benutten van de campus TU Delft en de kwaliteiten in de regio zullen
er een aantal ontwikkelingen plaats moeten vinden die in bijlage II genoemd zijn,
deze ontwikkelingen zijn schetsmatig weergegeven in figuur 5. Voordat bijvoorbeeld
gewerkt kan worden aan een betere verbinding tussen de campus en de regio, zal de
Technopolis daadwerkelijk moeten gaan dienen als kennisvalorisator. De Technopolis
moeten dienen als samenwerking tussen de verschillende universiteiten en bedrijven
die worden aangetrokken om de valorisatie van kennis en diensten te stimuleren. Er
is gebleken dat de Technopolis niet alleen op campusniveau van wezenlijk belang
is. Maar ook zeker op regionaal niveau. Bedrijven kiezen er vaak voor om zich te
vestigen op een locatie die ook goed bereikbaar is. Daarnaast is het voor technische
bedrijven aantrekkelijk om zich te vestigen vlakbij de TU Delft aangezien zij zo gelijk
in het gebied zitten met voldoende potentiële werknemers. Om de bereikbaarheid
te verbeteren is er al een planconcept ontwikkeld genaamd “StedenbaanPLUS”
(Platform Zuidvleugel Stedenbaan, 2015).

Figuur 5: Kansen en ontwikkel doelen campus TU Delft (Jeroen Beerens, 2016)

Naast het openbaar vervoer zal er gekeken moeten worden naar een betere
verbinding tussen Rotterdam-The Hague Airport en de Technopolis. Wat er weer voor
zorgt dat er meer internationale bedrijven ervoor kiezen om zich te vestigen waar
de kennis aanwezig is. Dit zorgt daarop weer voor het aantrekken en behouden van
kenniswerkers. Niet alle kenniswerkers kiezen ervoor om in regio Delft te gaan wonen.
Voor deze (internationale) kenniswerkers zal de regionale bereikbaarheid verbeterd
worden. Zo zal er een betere aansluiting moeten komen op het openbaar vervoer.
Want beter bereikbare regio’s zijn in het algemeen economisch ook meer succesvol
(Spiekermann & Wegener, 2006).
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Daarnaast zullen de aangetrokken kenniswerkers behouden moeten blijven met
geschikte huisvesting. Dit zorgt namelijk voor een extra stimulans voor de Gemeente
Delft. Omdat er nu te weinig huisvesting aanwezig is, vestigen de kenniswerkers zich
op andere locaties. Academici en hoogopgeleiden zijn namelijk eerder bereid om
langer te reizen naar hun werk. De voornaamste redenen om ergens te wonen zijn
het hebben van kinderen en de woonlasten. Daarnaast spelen de aandacht aan
de leefomgeving een weinig criminaliteit een rol bij het kiezen van een woonplaats
(Roon, Vos, Linder, & Dankmeyer, 2011).
Als laatste zal er goed gekeken moeten worden naar de LDE-samenwerking die
veel potentie bevat. De universiteiten Delft, Leiden en Rotterdam zijn inhoudelijk en
qua benadering van wetenschappelijk en maatschappelijk problematiek in hoge
maten complementair. Dit biedt unieke kansen voor een samenwerking. Door samen
te werken kunnen de drie universiteiten complexe maatschappelijke vraagstukken
doorgronden en oplossen (Erasmus Magazine, 2016). Hierdoor kunnen ze de
kwaliteit van het onderzoek en concurrentiekracht in de internationale universitaire
wereld vergroten. Een voortkoming uit de samenwerking is de Medical Delta: Het
Delfts-Leiden-Rotterdamse consortium voor innovatie in gezondheid en medische
technologie (Erasmus University Rotterdam, 2016). De overige verbindingen tussen
Delft - Leiden en Rotterdam zijn te zien in figuur 6.
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CLEAN TECH
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Figuur 6: Kennisclusters Zuidvleugel - verbindingen Leiden - Delft - Rotterdam (Jeroen Beerens, 2016)
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3. Fase 3: Verkenning
In Fase 2 is onderzocht wat de knelpunten en kansen zijn van het gebied. In de verkenningsfase
worden de ondervindingen kansen en doelen uit de definitiefase vertaald naar een visie.
Ook wordt er onderzocht welke actoren hierbij een belangrijke bijdrage zullen leveren.

In de definitiefase is onderzocht welke aspecten er verbeterd moeten worden om
de campus TU Delft te ontwikkelen tot toonaangevende kennisregio. De doelen
die aangepakt moeten worden om dit te kunnen realiseren zijn het verbeteren van
de kennisvalorisatie en bereikbaarheid van de Technopolis. Daarnaast zal er ook
op regionaal niveau gekeken moeten worden hoe de verbinding gerealiseerd kan
worden tussen de campus, Technopolis en de rest van de kennisclusters.
3.1 Ontwikkel doelen
Uit onderzoek is naar voren gekomen dat de Technopolis in potentie een zeer geschikt
gebied is om de kennisregio uit te breiden. Echter door het niet aanwezig zijn van
een goede verbinding met de stad Delft, verbinding met het station Delft, A13 of met
Rotterdam-The Hague Airport loopt het nu veel kansen mis. De verbinding is het de
belangrijkste speerpunt voor het verbeteren van de Technopolis.

LDE UNIVERSITY,The place for innovation and education

VERBINDEN
* StedenbaanPLUS
* Betere verbinding A13
* Cluster parkeren
* TU Delft tram

STUDEREN
* LDE samenwerking
* Innovation tower
* Verbeteren onderwijsgebouwen

WERKEN

WONEN

* Hoogwaardige studentenwoningen * LDE samenwerking
* Starterswoningen
* Innovation tower
* Ééngezinswoningen
* Benutten Technopolis
* Opzetten Delta’s

Figuur 7: Schematische visieweergave (Jeroen Beerens, 2016)

De verbinding met de stad en station Delft wordt aangepakt door het realiseren van
een directe tramverbinding over de campus TU Delft die uitmond op de Technopolis.
De zogeheten TU Delft tram. Bezoekers van Delft, die de Technopolis moeten bezoeken
weten door het nemen van de TU Delft tram dat ze op de juiste locatie zullen komen.
Daarnaast wordt de bereikbaarheid met de auto verbeterd. Niet iedereen kiest
ervoor om met het openbaar vervoer te reizen of om zich zelfs te vestigen in de plaats
van zijn of haar werk. Door een aparte afslag vanaf de A13 naar de Technopolis
hebben automobilisten een duidelijk overzicht waar zij heen moeten met hun auto.
Bij de parkeerplaatsen is de TU Delft fiets beschikbaar. Bezoekers, medewerkers en
studenten kunnen deze fiets voor een dag huren en op elk gewenste inleverplaats
weer inleveren. Hierdoor wordt de afstand tussen Technopolis - Campus - Centrum
Delft geprobeerd te verkleinen. Daarnaast kan men zich hiermee op een snelle,
milieubewuste en makkelijke manier naar andere onderwijsgebouwen verplaatsen.
Om de vraag naar horeca, vergader of andere ruimtes te voorzien wordt er een
kennisvalorisatie centrum, D.I.R.C (Delfts innovatie en regionaal centrum) gerealiseerd
in het midden van de Technopolis. Dit zal dienen als tweede landmark voor de TU
Delft. Het doel van dit gebouw is om bedrijven naar dit gebouw toe te trekken tijdens
lunchpauzes en om hier presentaties van hun nieuwste onderzoeken en producten te
laten doen. Studenten krijgen hierdoor een inkijk en kunnen zo geïnteresseerd raken
in een plan, product of bedrijf. Daarnaast zal op de campus TU Delft het EWI gebouw
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betrokken worden bij de LDE samenwerking. Waar de samenwerking van LDE nu
voornamelijk via het netwerk is, zal er nu daadwerkelijk iets fysieks van de LDE terug
te vinden zijn op de campus van de TU Delft. Volgens de gemeente en TU Delft is
de gevel van het EWI gebouw op de campus niet meer in goede staat. Aangezien
EWI gezien wordt als landmark van de TU Delft en daardoor ook als gemeentelijk
monument zal dit gebouw niet gesloopt worden maar een nieuwe toepassing krijgen.
Het gebouw zal in zijn totaliteit worden gestript en getransformeerd worden tot de
Innovation tower van Delft. Hier zullen verschillende onderzoeken plaats vinden van
zowel de Clean Tech Delta als de Medical Delta. Daarnaast zal dit gebouw ook
gediend worden als studeerruimte voor studenten en onderzoeksruimtes voor PhD
studenten.
Door het verbeteren van de bereikbaarheid van de Technopolis, realiseren van een
Innovation tower en het aantrekken van bedrijven die zich vestigen op de Technopolis
zal er een grotere vraag komen om de kenniswerkers te kunnen huisvesten. Volgens het
onderzoek uit Fase 2 en de bijlagen moet er vooral geïnvesteerd worden in starters en
eengezinswoningen. De woningen zullen niet geplaatst worden direct op de campus,
maar dankzij het grootschalig nieuwbouw project achter het TNO gebouw aan de
Schoemakerstraat met circa 500 nieuwbouw woningen. Indien er meer behoefte
ontstaat naar starters- en eengezinswoningen zal dit richting de Spoorzone verplaatst
worden.

Figuur 7: Globale visieweergave (Jeroen Beerens, 2016)
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3.2 Actoren analyse
Zoals aangegeven in de initiatieffase heeft de regionaal planoloog zelf geen financiële
middelen tot zijn beschikking. Om zijn visie te realiseren tot daadwerkelijke projecten
zal hij daarom met verschillende partijen, die wel deze middelen tot zijn beschikking
hebben, een samenwerking aan moeten gaan die baat hebben bij de ontwikkeling
van de regio. Daarnaast kan de regionaal planoloog gebruik maken van subsidies,
hier zal in bijlage III verder naar gekeken worden.
Om efficiënt in te spelen op behoeftes en belangen van actoren is het goed om te
weten welke belangen de actoren hebben en in welke fase zij iets te maken kunnen
krijgen met het plangebied. In onderstaande tabel zijn de actoren per schaalniveau
ingedeeld.
Campusniveau

Actoren

Rol

TU Delft

Studenten

Eigenaar en opdrachtgever voor de
Living campus
ontwikkelingen
Werkgelegenheid creëren kenniswerkers Gevestigd in belangrijk kenniscluster en
dichtbij potentiële werknemers
Innovatie creëren in samenwerking met innovatieve kennisomgeving
jonge startups
Belanghebbend
Kennisomgeving

Gemeente Delft

Faciliterend

Delft laten profileren als kennisstad

Input voor aanvang
plan
Gehele project

Vastgoed ontwikkelaars

Creëren woningen kenniswerkers &
studenten
Creëren woningen kenniswerkers &
studenten

Inkomsten aan de hand van winstgevende
projecten
Inkomsten creëren uit bouwen nieuwbouw
woningen

Ontwikkelings- en
uitwerkingsfase
Ontwikkelings- en
uitwerkingsfase

Bestaande bedrijven
YES! Delft i.c.m. startups

Gemeentelijk
niveau

DUWO

Regionaal niveau

Belang

Fase
Gehele project
Ontwikkelingsfase
Ontwikkelingsfase

Nederlandse Spoorwegen Faciliteren van het openbaar vervoer via Verbeteren en intensiveren van het
het spoor
spoorgebruik

Uitwerkingsfase

R-net, Veolia, RET

Uitwerkingsfase

Universiteit Leiden

Erasmus Universiteit

TU Delft

Faciliteren van het openbaar vervoer via Verbeteren en intensiveren van het
tram, metro en bus
openbaar vervoer
Samenwerkingspartner LDE
De positie versterken van de
kennisclusters op Europees en
internationaal niveau
Samenwerkingspartner LDE
De positie versterken van de
kennisclusters op Europees en
internationaal niveau

Uitwerkingsfase

Uitwerkingsfase

Samenwerkingspartner LDE

De positie versterken van de
kennisclusters op Europees en
internationaal niveau

Uitwerkingsfase

Regio Zuidvleugel

Samenwerkingspartner LDE

Initiatieffase

Nieuwe bedrijven

Creëren van werkgelegenheid voor
kenniswerkers en het ontiwikkelen van
innovatie projecten

Versterken van de regio op Europees en
internationaal niveau
Gevestigd in belangrijk kenniscluster en
dichtbij potentiële werknemers

Uitwerkingsfase

Tabel 1: Actoren analyse (Jeroen Beerens, 2016)

Om de actoren te kunnen sturen is het belangrijk dat iedereen gerespecteerd
wordt in zijn of haar belangen. Aangezien de actoren onder verdeeld zijn in drie
schaalniveaus betekent dit ook dat de actoren verschillende invloeden kunnen
Overheden
Politieke
draagkracht

Financiële
middelen

Juridische
Middelen

Regio Zuidvleugel
Rijksoverheid
Europese Unie
Gemeente Delft

Marktpartijen

Universiteit Leiden
TU Delft
Erasmus Universiteit
Metropoolregio MRDH

Maatschappelijke organisaties

Nederlandse Spoorwegen
R-net, Veolia, RET

Anders

Security Delta
Medical Delta
Clean Tech Delta

Nieuw te vestigen bedrijven
DUWO
Vastgoed ontwikkelaar
Deltares
UNESCO
YES! Delft

Studenten

Anders

Tabel 2: Betrokkenheid actoren onderzoek (Jeroen Beerens, 2016)
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uitoefenen. Dit onderzoek is in tabel 2 te vinden.
Om de invloeden en middelen onder te kunnen brengen zijn de actoren onderverdeeld
in verschillende types: overheden, marktpartijen, maatschappelijke organisaties
en andere organisaties. Zo heeft bijvoorbeeld de overheid een grote politieke
draagkracht en kunnen zij met hun financiële middelen een belangrijk onderdeel zijn
van de uitwerking van de visie (Balz, 2016). Bij de ontwikkelingen op campusniveau
ligt de verantwoordelijkheid voornamelijk bij de Gemeente Delft en TU Delft. Zo zullen
deze twee partijen overtuigd moeten worden om de Technopolis te ontwikkelen en
te financieren. Ook kan de LDE samenwerking hier een rol in gaan spelen voor het
realiseren van de Innovation tower.
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4. Fase 4: Onderhandeling
In deze fase zal toegelicht worden hoe de regionaal planoloog de onderhandelingen
gevoerd heeft. Hoe de visie is verdedigd en hoe is ingespeeld op belangen van andere
actoren. Allereerst zal de strategie met de positie van de planoloog weergegeven worden en
vervolgens zullen de reacties en conflicten tijdens de onderhandelingen besproken worden.

4.1 Strategie
Om sterk de onderhandelingen aan te kunnen gaan met de andere rollen is het
verstandig eerst een onderzoek te doen naar wat de belangen per rol is. Voor een
goede procesmatige planning is het van belang dat er vanaf een vroeg stadium met
veel actoren rond de tafel wordt gezeten, om de gezamenlijke belangen samen te
voegen (Puylaert & Werksma, 2011). In de verkenningsfase is onderzoek gedaan
naar de verschillende actoren en welke middelen zij tot hun beschikking hebben. Dit
onderzoek kan meegenomen worden naar de onderhandelingsfase. In onderstaande
tabel is per rol weergegeven welke middelen zij tot hun beschikking hebben.
Rol
Regionaal Planoloog
(RP)

Middelen

Stedenbouwkundig
adviseur (SA)

Het opzetten van een betere structuur binnen Delft

Landschaps adviseurs
(LA)

Het verbeteren van het landschap binenn de regio, met
nadruk op de Technopolis en campus

Milieu adviseur (MA)

Adviserende rol over milieu in samenwerking met de
landschaps adviseur en vastgoed ontwikkelaar

TU Delft // eigenaar &
gebruiker (TU)

Visiedragend vanuit de TU Delft. Financiële
ondersteuning van Technopolis en LDE samenwerking

Vastgoed ontwikkelaar
(VO)

Ontwikkelingen van vastgoed projecten voor het
realiseren van winst. Fianciële ondersteuning van
D.I.R.C.

Visiedragend

Economische Zaken (EZ) Deelt de mogelijkheden en visie vanuit gemeentelijk
niveau (Delft). Financiële ondersteuning.
Vervoersplanoloog (VP)

Het opzetten van een betere verbinding regionaal en
campusniveau

Tabel 3: Betrokkenheid rol onderzoek (Jeroen Beerens, 2016)

Naast de 8 rollen die hier beschreven zijn is er ook een projectleider aanwezig die
de groep leidt. Zij heeft echter geen onderhandelende rol binnen het project en is
daarom uit het overzicht gelaten. De regionaal planoloog zal een grote hoeveelheid
aan kennis mee moeten nemen in de onderhandelingen om sterk in zijn schoenen te
staan. Namelijk, hij is de enige daadwerkelijke vertegenwoordiger van het regionaal
belang. Doordat de overige rollen voornamelijk op campus- en gemeentelijk niveau
functioneren zal het de taak van de regionaal planoloog zijn om de visie breed uit te
laten dragen en te zorgen dat de overige partijen meegaan in de verdere ontwikkeling
van de campus op regionaal niveau.
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4.2 Structuur
Op 26 februari 2016 is de groepsbegeleiding gestart. Hieronder is de agenda voor
het verloop van de tien weken te zien. Deze zullen onder de agenda in chronologische
volgorde verder uitgewerkt worden.

Tabel 4: Agenda Groep 07 (Jeroen Beerens, 2016)

22 t/m 26 februari
De eerste week begon met de eerste begeleiding voor de rollen. Hier werd kort
geïntroduceerd wat de bedoeling is en werd er gestart met een verkennende
opgave. Dankzij deze verkennende opdracht werd het duidelijker om een
bepaald beeld te vormen bij de rol. Tijdens de groepsbegeleiding werd er
gestart met een voorstel ronde vanuit persoon en rol. Zo kan men elkaar
beter leren kennen en werd er kort verteld wat de rol gaat betekenen voor de
groepsdynamiek. Binnen de groep was de rol van de regionaal planoloog niet
helemaal duidelijk, aangezien de overige rollen voornamelijk op de campus en
gemeente georiënteerd zijn. Een voordeel aan de managementgame is dat heftige
conflicten en kwesties zich niet zullen voordoen, zoals bijvoorbeeld veranderingen in
de politieke structuur en marktpartijen (Puylaert & Werksma, 2011).
Daarnaast werd er kort ingegaan op BK6MA3, er moesten twee stellingen opgesteld
worden voor de debat-dag de week erna.
Stelling 1: Het ruimtelijk ontwerp van de campus moet zich onderscheiden van
de stad Delft.
Stelling 2: Er moet binnen de campus één centrale horecagelegenheid gevestigd
worden.
29 t/m 4 maart
Deze week stond in het teken van het tentamen voor BK6MA3. Er waren deze week
geen overleggen gepland.

19

7 maart t/m 11 maart
De eerste twee dagen van deze week stonden gepland voor BK6MA3 aangezien er
op 8 maart 2016 een tentamen gepland stond. Deze week stond in he teken van het
vormen van een visie. Deze moesten tijdens de rolbegeleiding gepresenteerd worden
aan elkaar. Het maken van deze visie en het bekijken van andere hun werk zorgt
ervoor dat je het gebied beter gaat analyseren.
Op vrijdag werd er kort door elke rol voor de groep gepresenteerd. Zo kon
iedereen kenbaar maken wat zijn of haar belangen waren en kon er gekeken
worden of er overlappingen aanwezig waren. Deze vrijdag was tevens de eerste
onderhandelingsmoment. Doordat er vanuit de regionaal planoloog een visie op tafel
gelegd kon worden met duidelijke speerpunten wat de knelpunten en mogelijkheden
waren, was dit een goed moment om de andere rollen in te laten haken.
Doordat de visie al vroeg duidelijk geformuleerd was kon de regionaal planoloog
hierdoor in de onderhandelingen een stevige positie innemen. In overleg met de
vervoersplanoloog kwam naar voren dat beide rollen dezelfde ideeën hadden over de
bereikbaarheid van het gebied. Er is toen afgesproken dat de vervoersplanoloog de
bereikbaarheid uitzoekt en dat de regionaal planoloog vanuit een meer regisserende
rol af en toe bij springt en zijn mening geeft.
14 maart t/m 18 maart
Doordat de regionaal planoloog deze week geen mogelijkheid had om deel te nemen
aan de groepsoverleggen werd er voornamelijk gewerkt aan een conceptplan voor
de campus TU Delft. Er zijn hier dus verder ook geen onderhandelingen geweest.
21 maart t/m 25 maart
In deze week werden de neuzen door de regionaal planoloog weer allemaal
dezelfde kant op gezet. Er kwam naar voren dat er vanuit het niveau van de campus
en gemeente een duidelijk beeld was hoe het zich moet gaan vormen. Echter werd er
niet verder gekeken naar de regio. Hoe bijvoorbeeld de aansluiting is met RotterdamThe Hague Airport of de betere verbinding vanaf de A13.
Deze week ontstonden ook de eerste conflicten. De regionaal planoloog was va
mening dat er meer huisvesting moet komen. Als Technopolis een succes wordt is
het al te laat om dan pas te starten met nieuwe woningen voor de in de toekomst
aangetrokken kenniswerkers. De Economische Zaken vond dit niet nodig, vanwege
het feit dat er achter TNO al circa 500 starters- en eengezinswoningen gerealiseerd
worden. Dit zorgt voor een buffer. Daarnaast zijn er onderhandelingen geweest met
de TU. Gekeken of de visie van de TU en van de regionaal planoloog nog op één
lijn lagen. Vanuit de regio werd er geopperd om een landmark te plaatsen op de
technopolis om zo het “einde” van het gebied aan te geven.
Daarnaast zou er aan het begin van het gebied bij de St. Sebastiaanbrug een “ingang”
gerealiseerd moeten worden. Na overleg wordt hier een Dreamhall gerealiseerd om
de bezoekers vanuit Delft Centrum en Station Delft het gevoel te geven dat ze vanaf
dat moment de campus van de TU Delft opkomen.
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28 maart t/m 1 april
In deze week is er vooral gekeken naar de fasering en heeft de Economische
Zaken samen met de TU de laatste hand gelegd aan de financiële haalbaarheid.
Door ervoor te zorgen dat andere partijen zich verantwoordelijk voelden voor het
realiseren van verschillende ontwikkelingen in en rond de campus hebben hier geen
onderhandelingen voor plaatsgevonden.
Aan het einde van de week is er gezamenlijk een productenlijst opgesteld.
4 april t/m 8 april
In de laatste week zijn er geen onderhandelingen meer geweest. Deze week stond
in het teken van het afronden van de poster en presentatie. De rollen hebben hier
gezamenlijk gewerkt aan het eindontwerp.
4.3 Samenwerking
Na het onderzoeken van de belangen van de betrokken actoren en rollen is er uit
gekomen dat veel overlappende belangen zijn. Er zijn grote conflicten ontstaan tussen
de regionaal planoloog en de andere rollen die zich meer richtten op de campus.
Door het opstellen van een duidelijke visie en het uitspreken van bepaalde vertrouwen
is het eindresultaat soepel tot stand gekomen.
Tijdens het proces zijn er wel enkele samenwerkingsverbanden onderling ontstaan,
zo heeft de regionaal planoloog voornamelijk met de Economische Zaken en
vervoersplanoloog samengewerkt. Daarnaast heeft de Vastgoed eigenaar &
gebruiker in sommige keuzes een aandeel gehad. Zoals bijvoorbeeld de keuze om
een landmark te plaatsen op de Technopolis.
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5. Fase 5: Uitwerking
In de uitwerkingsfase wordt de voorgaande onderzoeken en conclusies samengevat in het
uiteindelijke gezamenlijke eindontwerp. Daarbij zal er kort ingegaan worden vanuit de rol
als regionaal planoloog.

5.1 Eindontwerp
Voor het ontwerp is de visie van de regionaal planoloog als uitgangspunt genomen.
Daarna is er vanuit de groep verdere input gegeven en zijn er probleemstellingen
vastgesteld die in het ontwerp aangepakt moeten worden. De probleemstellingen
zijn:
Campusniveau
• Er zijn geen duidelijke “ingangen” waar men op de campus binnenkomt.
• De “Living-campus” wordt op dit moment gesplitst door de bus/trambaan die
voor een harde scheiding zorgt over de Mekelpark.
• De gebouwen zijn niet transparant genoeg
Gemeentelijke niveau
• Voor het aantrekken van kenniswerkers moet er geschikte huisvesting aanwezig
zijn.
• Het EWI-gebouw moet of gesloopt of getransformeerd worden - Nieuwe
landmark?
• Delft straalt niet uit dat het de kennisstad van Nederland wilt zijn
Regionaal niveau
• De Technopolis moet dienen als kennisvalorisator.
• De verbinding met de Technopolis voldoet niet aan de wensen van de gebruikers.
• Delft straalt niet uit dat het de kennisstad van Nederland wilt zijn en belangrijke
kenniscluster wilt zijn voor Europa - Wereld.
• De verbinding tussen de haven van Rotterdam - Rotterdam - Delft - Den Haag
- Leiden intensiveren en beter benutten. Kwaliteiten van locatie en universiteit
gebruiken om te groeien.

LEIDEN

DEN
HAAG
DELFT

ROTTERDAM
Figuur 8: Visie (Jeroen Beerens, 2016)

Figuur 9: Groepsvisie 07
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In figuur 10 is de campus TU Delft te zien. De oranje gekleurde vlakken zijn gebouwen
en gebieden die aangepakt zullen worden. Hier zal nieuwbouw of transformatie
plaatsvinden. Sommige punten zullen in het verslag verder uitgewerkt worden.

2

3

4

1

Figuur 10: Groepontwerp Groep 07
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1. Landmark D.I.R.C.
Op Technopolis komt er aan het einde van de trambaan een tweede landmark van TU
Delft, genaam D.I.R.C. Delfts Innovatie en Regionaal Centrum. Dit gebouw zal ervoor
moeten gaan zorgen dat de kennisvalorisatie in het gebied toeneemt. Bedrijven
moeten zich willen vestigen vanwege het feit dat ze dicht bij potentiële werknemers
zitten, maar ook omdat ze kennis kunnen uitwisselen met andere grote bedrijven die
zich op de Technopolis hebben gevestigd.
De D.I.R.C. zal dienen als horecagelegenheid, waar in de pauzes genoten kan worden
van een heerlijk broodje aan het water kijkend over de Technopolis. Daarnaast
zullen er in het gebouw vergader en onderzoeksruimtes aanwezig zijn. Hierdoor zal
het gebouw niet dienen als horeca ontmoetingsplek, maar zal het een verbindend
element worden.

Figuur 11: Artits impression D.I.R.C. Technopolis (T. Vooren, 216)

2. Markeringspunt viaduct verbinding tussen Technopolis en campus
Op dit moment is de scheiding tussen de Technopolis en campus van de TU Delft een
grijze massage wat bestaat uit een donker viaduct en eronder enkel een fietspad met
bus/tram banen. Geprobeerd wordt om de overstap van de Technopolis naar de
campus en van andersom te verkleinen door de overgang te verfraaien. Wanneer er

Figuur 12: Artits impression nieuwe viaduct met groene trambaan (J. Beerens, 2016)
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vanuit de campus gekeken wordt naar het viaduct zal op de achtergrond de nieuw
te ontwikkelen D.I.R.C. te zien zijn. Dit moet de aandacht trekken van de bezoeker en
studenten.
3. “Living Campus” met Innovation tower EWI
Als laatste fysieke ingreep binnen de campus van de TU Delft zal het EWI-gebouw
compleet getransformeerd worden tot LDE samenwerkingsgebouw. Het zal de naam
“Innovation tower” krijgen. De toren zal dienen voor studenten van de LDE University
of van PhD studenten die op zoek zijn naar een geschikte onderzoeksruimte. Ook
zullen innovatie ideeën gestimuleerd en geprobeerd worden. Zo kan de gevel van
de Innovation tower compleet vervangen worden door bijvoorbeeld windenergie
elementen.

Figuur 13: Artits impression Innovation tower (J. Beerens, 2016)

Voor de Innovation tower loopt het Mekelpark. Door de trambaan te voorzien van
groen zal er geen grote lange grijze scheiding zijn die over de campus loopt. Het park
zal nu als één element dienen en dankzij nieuwe “hubs” zullen studenten het park in
willen trekken.
In figuur 13 is een impressie van een zogeheten hub met de Innovation tower.
Om de bereikbaarheid te verbeteren van de campus en Technopolis zijn er een aantal
ingrepen nodig. Zo is bijvoorbeeld de campus zelf auto-vrij gemaakt. Er kunnen geen
bussen of auto’s meer rijden over de campus. Daarentegen zijn er wel langs de randen
beter bereikbare parkeerplaatsen waar gebruik gemaakt kan worden van de TU Delft
fiets. Deze is voor een dag te huur en kan op elk gewenste inlever locatie neergezet
worden.
Ook rijdt er over de campus alleen nog maar een tram, de TU Tram. Deze zal vanaf
Station Delft tot aan de Technopolis rijden. Zo is het voor bezoekers ook duidelijk
wanneer ze op het station komen welk vervoersmiddel ze kunnen gebruiken om op
de campus te komen. Verdere aanpassingen in het gebied zijn te zien op de poster
in bijlage V.
Toespitsen op “Delftse bedrijven”
Grote bedrijven als Exact, 3M en Deltares zijn al met nieuwe kantoren gevestigd op de
Technopolis. De Technopolis moet naast het aantrekken van grote namen ook ervoor
gaan dienen dat bedrijven die te groot zijn geworden voor YES!Delft willen blijven in
Delft. Alle kennis is hier aanwezig. Bedrijven als The Ocean Cleanup en Search B.V.
zijn twee jonge internationaal opererende bedrijven die zeer geschikt zijn om snel te
benaderen voor de Technopolis.
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Bedrijfsprofiel Search B.V.
Wat:
Search B.V. is een jong, internationaal opererend ingenieursbureau
met een laboratorium en een opleidingsinstituut. Met opdrachtgevers als
vastgoedondernemingen, de industrie, aannemers en overheid. Een snel groeiende
organisatie die regelmatig nieuwe mensen zoekt.
Core business: Onderzoek, advies, projectmanagement en opleiding op het vlak van
milieu, arbo, veiligheid, kwaliteitszorg, duurzaam bouwen en slopen, energieadviezen
en duurzaam ontwikkelen.
Missie: Environment inspires. ‘Wij zijn ondernemers met lef. Met onze drive voor
maatschappelijk verantwoord ondernemen inspireren en helpen wij organisaties
duurzaam te denken en te doen.’
Bedrijfsprofiel The Ocean Cleanup
Wat: de Delftse TU student Boyan Slat is de oprichter van de stichting The Ocean
Cleanup. Hij bedacht een ingenieus recyclingstation waarmee waarschijnlijk 30
procent van het plastic in de oceanen wereldwijd verwijderd kan worden.
Core business: technieken ontwikkelen om oceanen te ontdoen van de tonnen plastic.
De stichting is nu druk bezig met de haalbaarheidsstudie die gaat bepalen of de
plannen van Slat verder uitgewerkt kunnen worden.
Missie: binnen vijf jaar zeven miljard kilo plastic uit de oceanen halen.
Deze twee bedrijven zijn bedrijven met enorme groei potentie. Aangezien ze nu nog
niet zo groot zijn, zijn ze uitermate geschikt om te benaderen. The Cleanup zit nu vlakbij
de campus TU Delft gevestigd. Door het aantrekkelijker maken van de Technopolis is
er een grote kans dat zij deze uitdaging aan willen gaan.
4. “Ingangen” TU Delft
Wanneer er nu vanuit de regio de campus TU Delft bezocht wordt is het niet duidelijk
wanneer men nou daadwerkelijk op de campus is of niet. Door openbare gebouwen
of kunst te plaatsen op belangrijke plaatsen zorgt dit voor herkenning. Zo is er vanaf
de St. Sebastiaanbrug een Dreamhall op het oude Scheikunde locatie geplaatst.

Figuur 14: Artits impression Dreamhall (J. Beerens, 2016)

5.2 Ontwikkelingsvorm
Voor de gebiedsontwikkeling neemt de regionaal planoloog een positie in tussen
integraal en organisch ontwikkelen in. De visie van de regionaal planoloog is samen
met de visie van de groep ontwikkelend tot een eindontwerp. Dit eindontwerp staat
echter niet vast, maar zijn er speerpunten in de strategie opgenomen waarop besloten
wordt om te kijken hoe het ervoor staat met de ontwikkelingen, gaan we verder of
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Figuur 15: Vorm van ontwikkelen (Heurkens, 2016)

passen we het plan aan. Dit duid meer op een procesmatig dan een projectmatige
wijze van organiseren (Heurkens, 2016).
Daarnaast kan het eindontwerp niet gerealiseerd worden zonder eerst strategische
ingrepen en ontwikkelingen te nemen. Deze zullen door elkaar heen lopen, wat zorgt
voor een geleidelijke transformatie van het campusgebied. In figuur 15 zijn de twee
vormen van gebiedsontwikkeling verder toegelicht.
5.3 Fasering
Met het maken van de fasering is er gekeken naar zo realistisch mogelijke realisatie
van de ontwikkelen in en rond de campus TU Delft. Vanuit Economische Zaken en
Vastgoed eigenaar & gebruiker werd er aangegeven dat de fasering financieel
haalbaar is en dus gerealiseerd kan worden. Om de leefbaarheid van de campus
te garanderen zullen de grote projecten als EWI, fietstunnel bij bouwkunde en het
realiseren van de D.I.R.C. niet allemaal tegelijkertijd gerealiseerd worden. De fasering
is te vinden in bijlage IV. Zoals al eerder vermeldt heeft de regionaal planoloog zelf
geen financiële middelen tot zijn beschikking. Dankzij een nauwe samenwerking met
de Gemeente Delft en de TU Delft kunnen de plannen toch gerealiseerd worden.
Ook zal er gebruik gemaakt worden van enkele subsidies. Het onderzoek naar de
beschikbare subsidies is te vinden in bijlage III. Hier zullen de beschikbare subsidies
getoond worden en er zal een selectie gemaakt worden welke relevant zijn voor de
vastgestelde ontwikkel doelen.
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5.4 Delft in de toekomst
Wanneer alles volgens de fasering verloopt hopen wij dat de campus zich ontwikkeld
heeft van een Model A campus (Exclusieve campus) naar een meer virtuele campus

waar studenten de universiteit naast de naam en het delen van kennis ook kiest voor
ontmoeten van elkaar. Hierdoor wordt de kennisvalorisatie alleen maar sterker.
Daarnaast is Delft niet meer de stad die probeert een kennisstad te worden. Nee ze
zijn dé innovatiestad van de Nederland en Europa, de stad waar je graag je vrije

tijd besteed en de meest duurzame stad. De eerste stad die toekomstbestendig is en
misschien wel volledig energieneutraal.
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6. Conclusies
De stad Delft heeft moeite om zich te ontwikkelen tot volwaardige kennisstad in
de Zuidvleugel. Dankzij de samenwerking tussen de universiteiten Leiden - Delft Rotterdam ontstaan er nieuwe kansen.
Op dit moment worden de kwaliteiten van de in de regio Zuidvleugel niet benut.
Door de campus en de regio beter met elkaar te verbinden zullen er nieuwe kansen
ontstaan op verschillende schaalniveaus. De hoofdvraag was dan ook: Hoe kan
de samenwerking van de universiteiten Leiden - (Den Haag) - Delft - Erasmus
(Rotterdam) in combinatie met de campusontwikkelingen van de Technopolis en TU
Delft bijdragen aan een stijgende ontwikkeling van de Zuidvleugel?
Met het verbeteren van de bereikbaarheid van de Technopolis zal de regio een grote
boost moeten krijgen. Dit wordt gerealiseerd door het intensiveren van de spoorlijn
en het verbeteren van de “last-mile” van het station naar de campus toe. Ook zal de
bereikbaarheid met de auto verbeterd worden dankzij een nieuwe afrit die ervoor
zorgt dat er een directe verbinding is tussen de A13 en de Technopolis.
Dankzij de bereikbaarheid zal dit een stimulans moeten zijn voor bedrijven om zich te
willen vestigen op de Technopolis. Tijdens de ontwikkelingen van de Technopolis moet
er transparant naar buiten gecommuniceerd worden dat de TU Delft absoluut willen
bijdragen aan het ontwikkelen van de Technopolis. Dit zal gebeuren met het realiseren
van de D.I.R.C. en de Innovation tower op de campus. Het aantrekken van innovatieve
bedrijven en nauwe samenwerking met de universiteiten Leiden en Rotterdam zal een
grote stap moeten zijn naar een hoogwaardige kennisregio. Kenniswerkers moeten
zich willen vestigen in het gebied. Op dit moment is daar nog geen mogelijkheid
toe, aangezien de woningvoorraad niet geschikt is voor deze doelgroep. Dankzij het
realiseren van de Schoemakersplantage wordt er al ingespeeld op de vraag naar
woningen.
Als laatste zal er dankzij de nieuwe bedrijven kansen zijn voor studenten om te kunnen
werken in de discipline waar ze voor gestudeerd hebben. Dankzij de bedrijven is er
een kleinere kloof tussen de arbeidsmarkt en het bedrijfsonderwijs.
Deze ontwikkelingen moeten ermee bijdragen dat de Zuidvleugel zijn potentie waar
kan maken en dat het daadwerkelijk een rol kan spelen tussen de andere grote
internationale kennisclusters.
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7. Evaluatie
De sfeer binnen de groep was gezellig, laagdrempelig op de juiste moment, maar ook
ontzettend stimulerend. Doordat iedereen vol voor het project ging kon er uiteindelijk
een mooi resultaat getoond worden aan het publiek. Dit heeft dan ook geresulteerd
in het mogen pitchen van ons plan voor de gehele zaal. Het “bijzondere” hiervan is
dat we uitgekozen zijn op het onderdeel gebiedsontwikkeling en vastgoed. Echter
hebben wij sinds week 1 geen vastgoed ontwikkelaar in onze groep gehad.
Ik denk dat dit ook de veerkracht van de groep getoond heeft. In plaats van te zitten
mokken over het feit dat we iemand missen is er vanuit de groep gezegd dat we de
rol op ons zouden nemen en zo nodig de vastgoed ontwikkelaar van onze “partner”
groep erbij zouden roepen.
Doordat iedereen op de juiste momenten zijn producten af had, zoals bijvoorbeeld
een visie, kon er goed doorgewerkt worden en op de juiste momenten was er dan
ook gelegenheid om met elkaar te overleggen.
De rol regionaal planoloog heb ik ervaren als een brede rol en soms onduidelijke rol.
Echter heb ik vanuit de groep nooit klachten gehad over mijn invulling van de rol. Dus
dit zal in orde geweest zijn. De vragen die zij hadden kon ik antwoorden en anders
gaf ik aan dat ik dat zou uitzoeken en er later op terug zou komen.
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8. Epiloog
Voor het bachelorvak BK6ON5 is er een managementgame ontwikkeld die
studenten een inkijk moeten geven inzake gebiedsontwikkeling. Het doel van het
vak is om negen studenten in een groep verschillende rollen te geven en deze in de
loop van de tien weken uit te laten werken tot een gezamelijk nieuw plan. Het vak is
ontzettend leerzaam en geeft van een heel ander perspectief inkijk op hoe aspecten
van gebiedsontwikkeling in zijn werk gaan. Het behandelt aspecten die nog niet
eerder naar voren zijn gekomen en daardoor is het extra spannend en interessant. Te
merken is dat er soms onduidelijk is wie van de rollen “verantwoordelijk” is. Studenten
zijn natuurlijk oud en wijs genoeg, om zelf aan de slag te gaan. Voor mij als regionaal
planoloog was het duidelijk dat ik aan het begin erg druk zou zijn met het ontwikkelen
van een duidelijke visie waar de andere rollen mee aan de slag moesten gaan. Waar
bijvoorbeeld een landschapsadviseur aankomt met vele tekeningen is het voor mij als
regionaal planoloog vaak al genoeg om met enkele schema’s aan te komen en het
met tekst en uitleg verder voor iedereen uit te leggen. Wanneer mensen iets wilden
weten kon ik dit uitleggen met schetsen of nogmaals verbaal.
Doordat niet alle rollen in het plan aan het begin van de module een duidelijk beeld
hebben wat te doen oogt het aan het begin nogal rommelig. Dit kwam het groepsproces
dan ook niet altijd ten goede. Aangezien de regionaal planoloog (samen met de TU)
een bepaalde visie naar buiten brengt en een overkoepelende regisserende rol heeft
is het misschien om in het korte tijdsbestek (vijf weken) één of twee weken eerder al
de tijd te geven om zijn of haar Plan van Eisen en visie schetsmatig op te laten stellen.
Dan kan er vanaf start (week 1) direct begonnen worden met het groepsproces.
Wel was er een goede wisselwerking met BK6MA3. Fijn dat er tijdens het tentamenweek
een week vrij is geroosterd om rustig iedereen zich te laten focussen op het tentamen.
Bij discussies is het vaak de mondigste die het woord. Aangezien het belangrijk is dat
iedereen zijn of haar inbreng kan geven in het project is het soms verstandiger om
vanuit de Projectleider een “rond de tafel” te doen. Zodat iedereen zijn/haar kans
krijgt om aan te geven wat er aangepast kan of moet worden.
Het doel van het rolrapport is voor mij enigzins onduidelijk. Aangezien ook de fases
eigenlijk niet overeenkomen met het traject van BK6ON5 is het niet altijd even duidelijk
en overzichtelijk waar wat en hoe iets vermeld moet worden. In principe wordt er
vanuit de regionaal planoloog onderzoek gedaan naar de kwaliteiten, kansen,
zwaktes en gevaren van een plan. Dit wordt dan ook meegenomen in het onderzoek.
Maar dit is ook onderdeel van de reden dat er een initiatief genomen wordt. Het zou
fijn zijn als hier vanuit de roldocenten wat meer uitleg gegeven wordt.
Al met al is het een fijn vak, waar veel geleerd wordt.
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Bijlage I
Onderzoek knelpunten en kansen gebiedsontwikkeling kennisregio Zuidvleugel
In het onderzoek dat Platform Zuidvleugel in 2011 opgesteld heeft worden verschillende
ontwikkelingen beschreven die de regio economisch sterker zouden moeten maken.
Uit het onderzoek komt naar voren dat de regio over een aantal sterke sectoren en
topgebieden beschikt, maar zowel in Koers 2020 als in het adviesrapport van Roland
Berger Strategy Consultants komt naar voren dat deze potentie niet benut wordt.
Zuid-Holland behoort ondanks haar krachtige economie niet tot de top van Europese
regio’s. Dit is te zien in figuur 16. De Zuidvleugel behoort op dit moment tot de subtop.
Dat is zorgelijk, het economische verkeer speelt zich namelijk in toenemende mate in
en tussen stedelijke topregio’s af (Roland Berger Strategy Consultants).

Figuur 16: Overzicht kennisregio’s Europa (van der Slot, van Dongen, Althoff, van den Berg, & Ponds, 2010)
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Tabel 5: Potentie provincie Zuid-Holland Europa (Platform Zuidvleugel, 2014)

Ook is te zien in de ranking gemaakt door het CBS dat Zuid-Holland in de ranking
qua innovatie in de provincie schrikbarend laag staat. Terwijl naar onderzoek juist
blijkt dat Zuid-Holland uitermate geschikt is als dé innovatie cluster/provincie van
Nederland.
Het onderzoek van Roland Berger Strategy Consultants noemt drie aandachtspunten
waarop de Zuidvleugel zich zouden moeten concentreren. De aandachtspunten
zijn het versterken van het economisch fundament, versterken van de sleutelsectoren
en het versterken van de kennisvalorisatie tussen verschillende sectoren. Naast de
aandachtspunten zijn er ook een aantal knelpunten: een tekort aan aansluiting tussen
de arbeidsmarkt en opleidingen, een beperking van het innovatiepotentieel, een
tekort aan profilering en imago opbouw, een belemmering in de ruimtelijke ordening,
onvoldoende bereikbaarheid, en een overschot aan administratieve belemmeringen
door beleid en regels (van der Slot, van Dongen, Althoff, van den Berg, & Ponds,
2010). Deze knelpunten moeten natuurlijk aangepakt worden. Zo zal de aansluiting

35

tussen arbeidsmarkt en opleiding verkleind kunnen worden door het aantrekken van
bedrijven naar de Technopolis.
Zo moet het eerste aandachtspunt, het versterken van het economisch fundament
direct aangepakt worden. Dit houdt in dat de behoefte aan het verbeteren van de
bereikbaarheid en infrastructuur in de regio verbeterd moet worden. De gemeente
kan hier een belangrijke rol in spelen door het vergemakkelijken van bijvoorbeeld de
omgevingsvergunnig procedures (OECD, 2010). Om de kansen van de regio te kunnen
benutten is dit het belangrijkste aandachtspunt. Want zonder goede infrastructuur
kunnen aandachtspunten twee en drie niet ontwikkeld worden.
Maar alleen het verbeteren van de infrastructuur is niet genoeg. Het tweede
aandachtspunt is het versterken van de aanwezige sleutelfactoren voor het stimuleren
van innovatie in het gebied. Hieruit volgt dat de samenwerking van Leiden - Delft
- Erasmus en de omliggende Greenports en Port of Rotterdam gestimuleerd moet
worden. Daarnaast kan er gekeken worden naar wat er in de regio al gevestigd
is. op het gebied van innovatie. Zo speelt YES!Delft een belangrijke rol en met de
uitbreiding naar YES!Delft 2 is hier al een eerste slag in geslagen (de Jong, 2013).
Het derde aandachtspunt is het versterken van de kruisbestuiving. Dit is een gevolg
van het verbeteren van de infrastructuur en het clusteren van innovatie binnen een
gebied of regio. Doordat meerdere bedrijven en sectoren betrokken raken binnen een
gebied kan er kennisvalorisatie ontstaan. Er wordt op dit moment al gekeken naar het
intensiveren van deze kennisvalorisatie, maar dit is nog niet genoeg. Op regionaal
vlak zijn er nog teveel knelpunten die ervoor zorgen dat dit niet gebeurt.
In het uitvoeringsprogramma Economische Agenda Zuidvleugel (Platform Zuidvleugel,
2011) worden vier specifieke punten beschreven die eraan bij moeten dragen om
de knelpunten te veranderen in kwaliteiten. De vier punten zijn: Transitie Greenports,
Campusontwikkeling, Transitie Haven Industrieel Complex en Kennisintensieve
Zakelijke Dienstverlening.
Campusniveau
De ontwikkeling van de campussen zal dankzij de LDE samenwerking plaatsvinden
op de campussen van de universiteiten Leiden, Delft en Rotterdam. In Leiden zal de
Bio Science Park verder ontwikkeld worden, waar in Delft de BioTech Park op de
Technopolis gerealiseerd wordt. Daarnaast biedt het EWI gebouw op de campus van
de TU Delft een kans om te worden getransformeerd tot centraal ontmoetingspunt voor
de LDE samenwerking. Hier zal onderzoek gedaan worden door zowel studenten,
PhD en medewerkers van Leiden, Delft als Rotterdam (Gemeente Delft, 2016).
Dit zal aansluiten op de ambitie die beschreven staat in de visie van de TU Delft. De
TU Delft wilt een substantiële bijdrage leveren aan de duurzame samenleving van
de 21ste eeuw door het verrichten van grensverleggend technisch-wetenschappelijk
onderzoek van erkend internationaal wereldniveau (TU Delft, 2013). Dit komt overeen
met de adaptieve ontwikkelagenda welk is op opgesteld door de Gemeente
Rotterdam in 2015. Waar er nadruk wordt gelegd op de internationale connectiviteit
van de zuidelijke Randstad waar Delft onderdeel van is (van den Beuken, et al., 2015).
De kerntaken die uit beide rapporten naar voren komen zijn: onderwijs, onderzoek en
valorisatie. Deze moeten bijdragen aan de innovatieve en economische ontwikkeling
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van de regio Zuidvleugel.
Gemeentelijk niveau
Op gemeentelijk niveau heeft de Gemeente Delft de ambitie om de stad Delft te
profileren als kennisstad. Volgens de TNO, die toen al gevestigd was in Delft, was
het verstandig om zich te richten op de kennisintensieve bedrijvigheid (NYFER, 2010).
In 2005 heeft de Gemeente Delft het onderzoeksbedrijf NYFER gevraagd om een
haalbaarheidsonderzoek te doen van het beleid op gemeentelijk niveau. Uit dit
onderzoek is naar voren gekomen dat de stad Delft baat heeft bij het investeren in de
kennisintensieve bedrijvigheid in en rondom de stad.

Figuur 17: Betrokkenheid Zuidvleugel belanghebbenden ontwikkelingen Zuidvleugel (van der Slot, van Dongen, Althoff, van
den Berg, & Ponds, 2010)

In Delft wonen relatief veel kenniswerkers: 30% van de beroepsbevolking is
wetenschappelijk opgeleid (met name hoogopgeleide technici) tegen 12% in
Nederland als geheel. Daarnaast beschikt Delft over veel kennisinstellingen,
waarvan de TU Delft het belangrijkst is. Naast de TU Delft zijn de belangrijkste
kennisinstellingen Deltares en Dimes. Het hoofdkantoor van TNO is sinds begin 2015
verhuisd naar Den Haag Babylon. De voornaamste reden was de bereikbaarheid,
gezien Babylon gelegen is boven Den Haag Centraal station. Hierdoor zijn alleen
nog de onderzoekslaboratoria in Delft gevestigd (Centraal Bureau voor de Statistiek,
2015).
Ondanks dat Delft een bovengemiddeld aantal aan kenniswerkers als inwoners heeft
blijft de vraag naar woningen voor kenniswerkers hoog. De voornaamste redenen om
ergens te wonen zijn het hebben van kinderen en de woonlasten. Daarnaast spelen
de aandacht aan de leefomgeving een weinig criminaliteit een rol bij het kiezen
van een woonplaats (Roon, Vos, Linder, & Dankmeyer, 2011). Hierdoor kiezen veel
kenniswerkers steeds vaker om te verhuizen.
Regionaal niveau
In het onderzoek van Roland Berger Strategy Consultants kwam naar voren dat Delft
een belangrijk onderdeel is van de kennisregio. Het heeft de ideale locatie, ruimte en
middelen om als verbindende factor te dienen op regionaal schaalniveau. Dit is ook
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terug te zien in figuur 17. Er zijn vele bedrijven, onderzoeks- en onderwijsinstellingen
en overheidspartijen betrokken bij het ontwikkelen van de regio.
Daarnaast is de transitie van de Greenports is de samenwerking tussen verschillende
sectoren ontzettend belangrijk. Het doel is dat er vanuit de Bio-Based economy
een gezamenlijke aanpak ontstaat. Door het bundelen van de krachten in plaats
van concurreren ontstaat er een innovatieve samenwerking waardoor duurzame en
hoogwaardige glastuinbouw gerealiseerd kan worden in de regio Zuidvleugel. Om
de infrastructuur te verbeteren zal er aan de noordzijde van de Rotterdamse haven
een Greentrail Terminal ontwikkeld worden (Platform Zuidvleugel, 2015).
Voor de haven van Rotterdam is het ook belangrijk om de transitie van het Haven
Industrieel Complex aan te pakken. Hier draait het om de natte bedrijven terreinen
en de containerterminals. Door deze sectoren met elkaar te verbinden aan de hand
van een goede infrastructuur kunnen de kennis en kwaliteiten verzameld, gebundeld
en gedeeld worden. Hier draait het dus voornamelijk om het verbeteren van de
kennisvalorisatie (Platform Zuidvleugel, 2011).
Om de knelpunten en kansen inzichtelijk te maken is ervoor gekozen om een SWOTanalyse toe te passen op verschillende schaalniveaus van de gebiedsontwikkeling.
De SWOT-analyse is te zien in figuur 18.
Strengths

Weaknesses

* Historische binnenstad
* Centrale liggen binnen LDE
* Eigendommen TU Delft
* Technologische kennis en innovatie
* Internationale reputatie TU Delft

* Onvoldoende geschikte werkplekken
hoogopgeleiden
* Onvoldoende parkeergelegenheid
* Onbenut leegstaand vastgoed
* Tekort studentenwoningen
* Tekort starterswoningen
* Tekort eengezinswoningen
* Slechte staat vastgoed (EWI, CiTG, TN)

Threaths

Opportunities

* Hoge werkloosheid Delft
* Geen geld vanuit Gemeente Delft
* Barrière tussen Technopolis, campus
en centrum
* Slechte en verouderde staat vastgoed
* Leegstand vastgoed

* Verbinding Technopolis, campus, centrum met
Tramlijn 19
* Living Campus
* Mekelpark
* EWI
* Bereikbaarheid
* Samenwerking LDE
* Kennisvalorisatie op Technopolis
* Kennisvalorisatie tussen Technopolis en campus

Figuur 18: SWOT-analyse gebiedsontwikkeling campus TU Delft (J. Beerens, 2016)
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Bijlage II
Onderzoek ontwikkel doelen gebiedsontwikkeling kennisregio Zuidvleugel
Om de kansen van de regio te benutten zijn er vijf ontwikkelingen opgesteld vanuit
de Platform Zuidvleugel; innovatieve economie bevorderen, stedelijk intensiveren,
landschap dichter bij huis brengen, bereikbaarheid verbeteren en de water- en
energiekansen benutten (Platform Zuidvleugel, 2016). Daarnaast zijn er in het
onderzoek “‘Kansen zien, Kansen grijpen’ (Kansen voor west II, 2016), Beleidsvisie
en uitvoeringsstrategie Regionale Economie en Energie 2012-2015” en in de
Economische Agenda Zuidvleugel 2012-2015 verschillende pijlers genoemd die
een grote bijdrage moeten brengen aan het intensiveren van de kenniscluster. De
pijlers in het onderzoek “Kansen zien, Kansen grijpen” zijn: Transitie Havenindustrieel
complex, transitie Greenports, ontwikkeling kennisas, werklocaties en duurzame
energie. En de pijlers in de Economische Agenda Zuidvleugel zijn: Transitie Haven
Industrieel Complex, Transitie Greenports, campusontwikkeling en kennisintensieve
zakelijke diensten. Deze komen overeen met het onderzoek uit bijlage I.
Het doel van de regio Zuidvleugel is om één van de 10 economisch sterkste regio’s
van Europa te worden (Platform Zuidvleugel, 2014). De regio heeft alles in huis om hét
innovatie kenniscluster van Europa en van de wereld te worden, het wordt echter niet
voor niks de “schone slaapster” genoemd (Platform Zuidvleugel, 2014).
Een onderdeel van de campusontwikkelingen is kennisvalorisatie, hier wordt
bijvoorbeeld het versterken en samenwerken met incubator programma’s in Leiden,
Delft en Rotterdam benoemd. Waar ook de ontwikkeling van de Technische Innovatie
Campus (TIC) in Delft met uitbreidingen op Technopolis benoemd worden (Platform
Zuidvleugel, 2011). Daarnaast wonen er in Delft relatief veel kenniswerkers: 30%
van de beroepsbevolking is wetenschappelijk opgeleid (met name hoogopgeleide
technici) tegen 12% in Nederland als geheel. Het aandeel kenniswerkers in de
beroepsbevolking is de afgelopen jaren minder toegenomen dan in andere
universiteitssteden. Dit heeft te maken met de woningvoorraad in Delft, die bestaat
uit veel sociale huurwoningen en relatief weinig koopwoningen (NYFER, 2010).
Om één van de 10 economisch sterkste regio’s van Europa te worden zijn de volgende
ontwikkel doelen vastgesteld. Aan de hand van deze doelen zal de visie voor het
eindontwerp vastgesteld worden.
Infrastructuur
Bereikbaarheid verbeteren
• Het stimuleren van de bouw van kantoren rond stations en haltes.
• Het stimuleren van de bouw van woningen rond stations en haltes.
• Het stimuleren van de bouw van regionale voorzieningen (winkels, zorginstellingen
en opleidingscentra) rond stations en haltes.
Bewoners, werknemers en bezoekers maken nu eenmaal meer gebruik van het
openbaar vervoer als hun woning, kantoor of bestemming dichtbij een station of halte
ligt (OECD, 2010).
Hoogwaardig openbaar vervoer
• StedenbaanPlus is op koers om de frequentieverhoging van de Sprinters op de
Oude Lijn (Leiden – Den Haag – Delft – Rotterdam – Dordrecht) al voor 2020 te
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realiseren (Platform Zuidvleugel Stedenbaan, 2015).
Economie bevorderen
• De concurrentiepositie van een regio is afhankelijk van het vermogen van
zijn bedrijven om te innoveren. De uitdaging voor de Zuidvleugel is om de
arbeidsproductiviteit te laten stijgen. Rijk en regio willen sterker maken wat al
sterk is. De vier ‘pieken’ in de Zuidvleugel zijn: het Haven Industrieel Complex
(rondom Rotterdam), de Greenports (het tuinbouwcluster met de Bollenstreek,
Westland-Oostland, Boskoop, Aalsmeer), het internationale cluster van Recht,
Vrede en Veiligheid in Den Haag en Life&Health Sciences (cluster van bedrijven
en kennisinstellingen in de biotechnologie).
Door het combineren van de ontwikkeling van het hoogwaardig openbaar vervoer
met de ruimtelijke ontwikkeling worden OV-knooppunten aantrekkelijke plekken
voor het bouwen van woningen, kantoren en voorzieningen; omgekeerd zorgt het
realiseren van stedelijke verdichting rondom OV-knooppunten voor meer OV-reizigers
en betere bereikbaarheid (Centraal Planbureau, 2002).
Stedelijk intensiveren
• Er worden meer woningen gebouwd binnen het bestaand stedelijk gebied. Dit
in tegenstelling tot het voorgaande beleid dat de nadruk legde op zogeheten
uitleglocaties rond de steden. Door minder uit te breiden buiten de steden,
en meer perspectief te bieden in de bestaande steden, zullen de steden
aantrekkelijker moeten worden voor sociale stijgers en hoogopgeleiden, en
ook voor bedrijven. Hierbij is het van belang om innovaties toe te passen voor
klimaatbestendige en duurzame stedelijke ontwikkeling.
Transitie Greenports
• De stedelijke intensivering maakt het noodzakelijk om de bestaande
landschappen nabij de steden bereikbaar te maken en de kwaliteit ervan te
verbeteren. Iedere inwoner van de Zuidvleugel moet snel in een aantrekkelijke
groene omgeving kunnen zijn, zowel in als buiten de stad. Dit is noodzakelijk voor
een aantrekkelijk en internationaal concurrerend woon- en vestigingsklimaat.
Tot 80% van de nieuwe woningen komt binnen de bestaande stads- en dorpsgebieden.
De ambitie is om tot 2020 hiervan 60% tot 80% te bouwen binnen het invloedsgebied.
Dit met een gelijktijdige inzet op energiegebruik, mobiliteitsontwikkeling,
voorzieningen en openbare ruimte en extra kwaliteit van de landschappen rond de
steden (Planbureau voor de Leefomgeving, 2013).

40

Bijlage III
Subsidies
Er zijn verschillende subsidies die bij kunnen dragen aan het realiseren van de
ontwikkelingen de regio. Hieronder zijn ze per categorie vermeldt.
Groen en milieu
1.
Innovatieprojecten Aquacultuur 2016
Subsidie voor projecten die zijn gericht op de bevordering van innovaties in de
aquacultuur.
2.
Kwaliteitsimpuls natuur en landschap (SKNL)
Subsidie voor het geschikt maken van grond voor (agrarisch) natuurbeheer of het
ontwikkelen van de kwaliteit van beheerde natuur.
3.
Regeling groenprojecten
Fiscaal voordeel voor ondernemers, particulieren, overheden en organisaties die
groen sparen of beleggen, of groene projecten willen financieren.
4.
Subsidieregeling verwijderen asbestdaken
Wilt u uw asbestdaken verwijderen? Maak dan gebruik van de Subsidieregeling
verwijderen asbestdaken. Bekijk of u in aanmerking komt. – EWI EN SK
5.
Vergroeningsbetaling
De vergroening is in het leven geroepen om biodiversiteitverlies en de achteruitgang
van ecosystemen tegen te gaan. Als landbouwer moet u rekening houden met het
behoud van platteland, het milieu en de leefomstandigheden van dieren.
Op gebied van Groen en Milieu zal er vanuit de regionaal planoloog waarschijnlijk
niet veel aanspraak gedaan worden op de subsidies. Deze zullen interessant zijn
voor bijvoorbeeld de milieu adviseur of landschaps adviseur. Voor het realiseren van
de Dreamhall zal het oude Scheikunde gebouw worden gesloopt. Om de TU Delft
te stimuleren bij het slopen van dit gebouw zal er aanspraak gedaan worden op
de “subsidieregeling verwijdering asbestdaken”. Gezien de leeftijd van het gebouw
kan er vanuit gegaan worden dat er asbest in het dak aanwezig is. Dit is met deze
subsidie gedekt.
Duurzaamheid
1.
Demonstratie energie-innovatie
In Nederland een ‘etalage’ van energie-innovaties creëren waardoor Nederlandse
bedrijven gemakkelijker de sprong naar internationaal succes kunnen maken met
producten, processen of diensten die zij ontwikkeld hebben. Dat is de doelstelling
van deze tender onder Demonstratie energie innovatie (DEI).
2.
Energie-investeringsaftrek (EIA)
Fiscaal voordeel voor bedrijven die investeren in energiezuinige technieken en
duurzame energie.
3.
Meerjarenafspraken energie-efficiëntie
Bedrijfsspecifieke afspraken energiebesparing Afspraken tussen overheid,
ondernemers, instellingen en gemeenten om energie effectiever en efficiënter in te
zetten.
4.
Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)
Subsidie voor bedrijven en non-profitinstellingen die duurzame energie produceren
uit schone energiebronnen zoals zon, wind, geothermie, windenergie en biomassa.
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Ook de subsidieregelingen voor Duurzaamheid zullen voor de regionaal planoloog
niet heel interessant zijn. Deze zullen wederom voor de milieu adviseur interessant
zijn. Om de kosten voor de D.I.R.C. te reduceren is het aantrekkelijk om te kijken of de
subsidie regeling “Demonstratie Energie-innovatie” geldt.
Technopolis
1.
Euripides2 (European Smart Electronic Systems)
Europese subsidie voor ondernemers, kennisinstituten en andere organisaties
die betrokken zijn bij de ontwikkeling van producten, processen en diensten die
gebruikmaken van intelligente elektronische systemen.
2.
Gezondheid in Horizon 2020
Financiering voor kennisinstellingen en ondernemers die actief zijn in onderzoek en
innovatie voor verbetering van gezondheid en zorg.
3.
Horizon 2020 | Onderzoek en Innovatie
Subsidie voor kennisinstellingen, onderzoekers en bedrijven voor onderzoek en
innovatie.
4.
Innovatiekrediet
Krediet voor ondernemers die een innovatief technisch of klinisch ontwikkelingsproject
willen uitvoeren.
5.
ITEA3 (Information Technology for European Advancement)
Europees samenwerkingsprogramma voor bedrijven, kennisinstellingen en
universiteiten die onderzoek doen naar de ontwikkeling van software-intensieve
systemen en diensten.
6.
Joint Technology Initiatives (JTI)
Financiering voor samenwerkingsvormen van publieke en private partijen die een
grensoverschrijdend onderzoeksprogramma uitvoeren in Europa.
7.
Mkb-innovatie in Horizon 2020
Samenwerkingsprogramma voor mkb-ondernemers om kennis te benutten en uit te
wisselen, niches te vinden en innovaties naar de markt te brengen.
8.
Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)
Financiering van (mkb) ondernemers voor de ontwikkeling van innovatieve producten,
productieprocessen of diensten.
9.
Nanotechnologie NMPB in Horizon 2020
Financiering voor bedrijven en (overheids)organisaties die onderzoek doen op
het gebied van nanotechnologie, geavanceerde materialen, biotechnologie of
geavanceerde productie en processen. Samenwerking met buitenlandse partners is
verplicht.
10.
TKI-toeslag
Subsidie voor samenwerkingsprojecten van bedrijven en onderzoeksorganisaties
die doen aan fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek, experimentele
ontwikkeling of een combinatie.
Wanneer kijken naar de subsidies op Technologisch gebied zien we dat er veel
subsidies zijn waar gebruik gemaakt van kan worden voor het realiseren van het plan.
Echter was er vanuit de TU Delft en Economische Zaken in de eerste fase nog geen
aanspraak op gemaakt. Zij achtten het te realiseren plan haalbaar met de huidige
middelen die aanwezig zijn. Mocht er tijdens het proces blijken dat dit toch niet juist
is, kan er vanuit de regionaal planoloog gekozen worden om alsnog aanspraak te
maken op één van de bovenstaande subsidies.
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Bijlage V
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3mE

Sloop TN

Verhuizing TN

FASE 3

2026

LDE // INNOVATION CENTER

EWI

Verhuizing EWI

2024

L&R

Sport en Cultuur

Sloop Scheikunde & bodemonderzoek
Bouw Dream Hall

Verhuizing BioTechnologie

Verhuizing Scheikunde
CiTG

WONINGEN

Balthasar van der Polweg

Woningen Drebbelweg

Woningbouwprojecten reeds gepland

Korvezee

Herontwikkeling BioTechnologie

Solar road

INFRASTRUCTUUR
Gelatinebrug

Sloop GRS

YES!DELFT 2

Fietstunnel

Ringweg
P GRS

St. Sebastiaansbrug

TECHNOPOLIS

Woningen Scheikunde

SCHOEMAKERSPLANTAGE

Stieltjesweg

Rotonde Poortlandpl.

Afrit A13

TRAMLIJN 19

Viaduct Kruithuisweg

Faradaybrug

P Aula/Library
D.I.R.C

Stimuleren en faciliteren nieuwe bedrijvigheid

Fietsnetwerk campus
P Green Village

LANDMARK TECHNOPOLIS

Infrastructuur Technopolis
Protonenlab

WATER,
GROEN,
RECREATIE

Mekelpark
Zonnepanelen

Green Village

Studentenpark EWI

Gesloten watersysteem Noord

CAMPUS ENERGIEBEWUST

Herinrichting terrein TN
Geothermie

Paviljoens Mekelpark

ZWEMVIJVER MEKELPARK

Gesloten watersysteem Technopolis

Botanische Tuin

07
Cateau Albers
Jeroen Beerens
Bella Bluemink
Sarah de Bruin
Kendra Heide
Martijn Nawroth
Jan-Willem Spek
Tom Vooren

Vervoersplanoloog

44

Regionaal planoloog
Projectleider

Adviseur milieu

Adviseur landschapsarchitectuur
Economische zaken

Vastgoedeigenaar en -gebruiker
Adviseur stedenbouw

BK6ON5
Gebiedsontwikkeling Campus TU Delft
Begeleid door ir. L. Poth

