
Verslag stadsgesprek met de TU Delft over Delft, Parel in de Randstad op 14 
juni 2016 in TOP

De top van de Technische Universiteit was 14 juni naar het debatcentrum TOP gekomen om 
te debatteren over de kijk van de Technische Universiteit op de aanbevelingen van 
Commissie Deetman. Voorzitter van Bestuur Tim van der Hagen en Rector Magnificus Karel 
Luyben gaven samen een gedetailleerd beeld van de toekomstige opgaven van de TU. Een 
aantal betrokkenen reflecteerden kritisch op hun betoog. 
De samenwerking tussen Gemeente en TU groeit sterk: de besturen van TU en Gemeente 
zitten duidelijk op één lijn en trekken graag gezamenlijk op bij de ontwikkeling van Delft en 
de regio. Samen wil men de stad meer verbinden, zowel ruimtelijk als economisch en 
sociaal. De kansen liggen er volop. - En debatten als deze helpen om die inhoudelijke 
samenwerking duidelijk te maken aan de stad en elkaar beter te begrijpen. 
Maar die ambities willen we nu ook echt gaan zien, in concrete projecten in de stad, was de 
algemene opinie van de zaal. “Deetman zal tevreden zijn over zijn rol als relatietherapeut!” 
Maar nu komt het wel aan op de uitvoering!

 Highlights  

 

1. Commissie Deetman stelt dat Technische universiteit en de gemeente elkaar nodig 
hebben in de ontwikkeling van de stad, de campus en de universiteit .

2. De Technische Universiteit groeit. Zowel wat betreft aantallen studenten als 
internationaal aanzien. Dat heeft effect op de stad Delft: op bekendheid, bevolking, 
vervoer en economie

3. De Universiteit levert veel spin-off voor de stad. In de vorm van imago, nieuwe 
bedrijven,  studenten, personeel en investeringen.

4. De samenwerking tussen TU en Gemeente wordt almaar beter, maar was niet 
vanzelfsprekend. Het vergt nog steeds inspanning in afstemming en communicatie.

5. In het najaar komt er een convenant tussen gemeente en TU met concrete 
projecten waaraan gezamenlijk wordt gewerkt. 

6. Samenwerking van TU en Gemeente is in belang van de hele stad en de campus, 
maar ook in belang voor regionale en nationale investeringen in economische en 
ruimtelijke ontwikkelingen.

7. Het blijft een zoektocht om de TU voor de hele stad zichtbaar en aantrekkelijk te 
maken. 

8. Dergelijke debatten helpen bij de samenwerking. Dat vraagt om een vervolg.

 

De avond wordt geopend en ingeleid door Bert Slagmolen, voorzitter van TOP. Hij plaatst het
debat in de reeks bijeenkomsten over de opgaven die Commissie Deetman noemt: 
1. Laat de motor sneller draaien via de verdere ontwikkeling van de technologische 

innovatiecampus ,
2. Zorg voor 'de laatste kilometer' als het gaat om de bereikbaarheid van de technologische 

innovatiecampus, 
3. Werk samen in nog te ontwikkelen (regionale) programma’s voor marketing en toerisme, 
4. Zorg voor een integrale aanpak van de transformatie van de stad,
5. Versterk het verdienmodel van de stad en versterk de financiële positie van de gemeente

Debatcentrum TOP organiseert rond deze vijf opgaven gesprekken met de stad. Gezocht 
wordt naar de manier om deze opgaven samen concreet te maken. Vanavond staat de visie 
van de TU op Delft en op de relatie tussen de stad en de campus centraal. Wat is de visie op
de samenwerking met de gemeente? – Commissie Deetman benoemt opgaven waaraan 
beide partijen sámen moeten werken:
• Een masterplan voor de stedenbouwkundige ontwikkeling van het TU-gebied (waar een 

“ingrijpende verbouwing” van de campus voorzien wordt voor de komende 15-20 jaar)
• Het verbinden van TU-Noord met de binnenstad



• Het samen ontwikkelen van Technopolis met nieuwe bedrijvigheid

Presentatie TU
Tim van der Hagen, de kersverse Voorzitter van de Raad van Bestuur van de TU Delft en 
Rector Magnificus Karel Luyben presenteren globaal en toch uitgebreid de ontwikkeling van 
de TU, de visie op de toekomst en de relatie van de universiteit met de stad. “De universiteit 
en de stad kunnen niet zonder elkaar. We willen als universiteit intensiever samen met de 
gemeente aan de slag. Rapport Deetman geeft ons daarvoor richting en extra motivatie.”

Sterke groei aantal studenten vraagt om een herziening van de campusvisie
De TU breidt op het ogenblik spectaculair uit. Op het TU Delft Science Park (voorheen 
Technopolis) en de Campus verrijzen nu The Fellowship, Pulse en Technische Natuurkunde.
Allemaal gebouwen die voldoen aan de nieuwe behoeften van de TU. Want de universiteit 
verandert snel. Er wordt een groei van het aantal studenten voorzien naar 25.000 studenten 
in 2022, terwijl dat in 2007 nog 13.000 studenten waren. Die groei zit vooral in de 
Nederlandse Master en buitenlandse studenten. Die laatste groep maakt ongeveer een vijfde
tot een kwart van de totale populatie uit. Maar ook buitenlandse medewerkers heeft de TU 
veel: zo’n 1.400 van de in totaal 4.500 full time eenheden worden vervuld door buitenlandse 
promovendi, docenten, onderzoekers en hoogleraren. 
De internationale positie van de TUDelft is stijgend. Niet alleen door het groeiend aantal 
studenten, maar ook door meer onderzoek, de (inter-)nationale samenwerking en de spin-
offs, zoals Yes Delft en 220 andere bedrijven op de campus. 
Een nieuwe visie op de campus is noodzakelijk om in de komende jaren deze groei van de 
universiteit en de verbondenheid met de stad te accommoderen. Naast de nieuwbouw op het
Sciencepark, wordt renovatie of sloop overwogen bij verschillende panden uit de 60er-jaren. 
De noordelijke kop van de campus wordt in die visie gebruikt voor niet primaire processen 
zoals Robovalley, het sterk groeiende interfacultaire instituut voor robotica. Het zuidelijke 
campusterrein zal ruimte bieden aan onderzoeksinstituten en spin-offs. De primaire 
onderwijsactiviteiten worden geclusterd in het middengebied. Om van het terrein meer een 
campus te maken, wordt studentenhuisvesting toegevoegd met aanvullende faciliteiten. De 
bereikbaarheid van de campus is hierbij van groot belang. Iedere dag komen 14.000 fietsers 
naar de TU. Dat vereist aanpassingen in routes en inrichting. De TU ontwikkelt een visie op 
de fietsontsluiting. Maar ook op de OV- en auto-bereikbaarheid. De tram is een belangrijke 
ader voor de TU; Station Delft-Zuid zou misschien wel Delft Science Park moeten gaan 
heten. Wat betreft de auto wordt gestudeerd op verbetering van de rondweg om de autoluwe
campus, een nieuwe verbinding tussen Science Park en Schieoevers en een extra 
aansluiting op de A13. 

Stad en Campus moeten samen optrekken
“Verrassend genoeg,” aldus Karel Luyben “leert eigen onderzoek dat buitenlandse studenten
een aantrekkelijke stad met haar cultuur even zwaar laten meewegen in hun universiteits-
keuze als een goede universiteit.” Dat betekent dat je de studenten ook een mooie stad moet
geven, “behandel ze als toeristen!” De ‘Battle of Brains’ kan alleen worden gewonnen als 
stad en universiteit gezamenlijk optrekken. Dit geldt ook op regionaal niveau. TU Delft 
participeert al in diverse regionale samenwerkingsverbanden, zoals de MRDH, Innovation 
Quarter, Delft Technology Partners, Economische Programmaraad Zuidvleugel en in de 
samenwerking met Universiteit Leiden en Erasmus.  
Een strategische samenwerking met de gemeente Delft is cruciaal. De stad Delft en de TU 
Delft horen bij elkaar: “Zonder de universiteit is Delft een stad als Gouda,” en andersom 
draagt de TU ‘Delft’ met trots in zijn naam. 9.000 studenten en 3.600 medewerkers wonen in 
Delft, naast een grote hoeveelheid bedrijven die uit de TU zijn voortgekomen en die de TU 
als leverancier bedienen. Ongeveer 28 Miljoen Euro (9% van de inkoopvoorraad) besteedt 
de TU aan 600 Delftse leveranciers. 

Van der Hagen en Luyben vatten samen: “Het Advies van de Commissie Deetman 
benadrukt het belang van de economische motor van Delft voor de regio en voor de BV 
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Nederland. – Om dat te bereiken werken TU en Gemeente steeds intensiever samen. De 
snelle groei van de TU is een uitdaging: het vraagt om aanpassing van campusvisie. De 
internationalisering van studenten en medewerkers vraagt om gezamenlijk optrekken.”

De slogan “De stad als campus, de campus als stad” vraagt om heldere uitwerking
“ ‘De stad als campus, de campus als stad,’ - het is een mooie slogan, maar wat bedoel je er 
precies mee?’ opent Jabco Vreugdenhill, gemeenteraadslid CU in de gemeente Delft het 
debat. “– Vertaal dit naar een opgave die stedelingen kunnen snappen.” Maak aan de vele 
Delftenaren die niet bij de TU betrokken zijn duidelijk wat je wilt, wat je gaat doen en wat ze 
ervan gaan zien. Door het te vertellen, gaat het leven in de stad en profiteert iedereen mee.
Van der Hagen verduidelijkt de bedoeling: “Als je in Delft aankomt, mag je zien dat je in de 
stad van de Technische universiteit bent. Als je op de campus bent, moet je het gevoel 
hebben dat je in Delft bent. Daar moeten we aan werken.” Luyben geeft aan dat de stad van 
groot belang is voor de universiteit en universiteit voor de stad. Wolter Smit (TOP-Desk / 
VNO-NCW): “Je stelt dat de buitenlandse studenten de stad zo belangrijk vinden, maar waar 
zijn ze? –ik zie ze niet. Wat heeft de stad eraan als ze in hun eigen territorium blijven?” 
Wytze Patijn geeft daarop aan dat de spoorzone een gewilde plek blijkt voor Phd-ers en 
buitenlandse studenten. 

Investeren in de kennisstad moet samengaan met investeren in de sociale opgaven in 
de stad.
De vraag wordt opgeworpen of iedereen van de kenniseconomie profiteert. Tilly Kaisiepo: “Ik
woon met veel plezier in de Poptahof, maar ik heb het idee dat ik hier niet bij hoor. Deze 
discussie gaat niet over mijn Delft.” “De TU kan toch ook buiten zijn campus aan de stad 
bijdragen?” vraagt Evaria Hoenderop: “– neem de problemen in de Buitenhof. Kan de TU 
daar niets aan bijdragen?” – Luyben geeft aan dat dat niet zomaar kan: “financieel kan de TU
niets bijdragen, dat mogen we niet.” De TU draagt natuurlijk wel indirect bij aan die lokale 
economie.
Op de vraag van Peter Ruijsch (VNO-NCW) wat de TU doet met zijn doelstelling voor 
maatschappelijk verantwoord ondernemen geeft Anja Stokkers (hoofd Facilitaire Dienst en 
Vastgoed Management TUDelft) een aantal projecten in Delft aan waarin de TU nu 
participeert, waaronder Werkse.  
Jan Bloemberg, Bestuurslid TOP, merkt op dat Delft verandert van een industriestad naar 
een kennisstad. Dat is ook sociaal gezien een grote opgave. Investeren in de kennisstad 
moet samengaan met de sociale opgaven in de stad. Andersom: Niet investeren in de 
sociale opgaven van de stad heeft een negatief effect op de ontwikkeling van Delft als 
Kennisstad.

Belofte: Samenwerking TU en gemeente wordt veel beter! 
Wytze Patijn, stadsbouwmeester gemeente Delft en voormalig decaan faculteit Bouwkunde, 
maakt zich zorgen of de ingrijpende herziening van de campusvisie wel in samenhang met 
de stad wordt aangepakt. “Ik heb nog helemaal niet het gevoel dat er zo wordt 
samengewerkt tussen TU en Gemeente. De houdingen veranderen wel wat, maar het blijft 
een wij-zij denken. Mijn perceptie is dat de TU heer en meester is over het TU-gebied.” Praat
de gemeente daarover wel mee? En wanneer gaat de TU zich verantwoordelijk voelen voor 
andere opgaven in de stad? Commissie Deetman geeft aan dat de Schieoevers een 
gemeenschappelijke opgave moet zijn. Ga dat doen! 
Aad van Tongeren ondersteunt dit: “Een goed voorbeeld daarvan is de Sebastiaansbrug, 
daar had de bijdrage van de TU heel zinvol kunnen zijn geweest.” Ook Peter Jonquiere is het
met de stellingname eens: “De TU praat over de stad als de Britten over Europa.” De 
tekening van de campus en de stad stopt bij de grenzen van het eigen gebied. Dat soort 
visies geven geen garantie voor een betere samenwerking, vind Jonquiere.
Hans Krul (gemeentesecretaris Delft): “Ik zie wat anders dan Wytze. De samenwerking en 
houding veranderen wel degelijk. De samenwerking is beter dan ooit. Er is een duidelijke wil 
om gezamenlijk aan te pakken en de krachten te bundelen. En er zijn al diverse voorbeelden
van geslaagde samenwerking in de stad.”



Ook Luyben en van der Hagen weerspreken Patijn. Van der Hagen erkent dat er veel 
voorbeelden van gebrekkige samenwerking gevonden kunnen worden. Het gaat nu om de 
toekomst. De visies van TU en Gemeente zijn verrassend gelijk. Dat bleek vanmiddag weer 
tijdens een gezamenlijk bestuurlijk overleg. “We gaan meer projecten samendoen en meer 
gezamenlijk optrekken in de MRDH. Maar het kan altijd beter.” Bert Slagmolen concludeert 
dat gemeente en TU het moeten laten zien. “Komt u over een jaar vertellen waar u geslaagd 
bent.” 

Aandacht voor ruimtelijke kwaliteit van de campus
Kunnen we voor de ruimtelijke kwaliteit van de campus en de stad niet een voorbeeld nemen
aan Rotterdam, vraagt Nelly de Ridder zich af. Dat is een compacte, levendige campus. 
Luyben geeft aan dat die campus veel kleiner en anders is, het is geen technische campus. 
Anja Stokkers: We werken aan die levendigheid. Drie ontmoetingsplekken zullen zorgen dat 
de levendigheid op de campus geclusterd wordt: een plek rond de Aula, een bij Sport en 
Cultuur en een derde rond het Kluiverpark. Maar het lukt nog onvoldoende om ondernemers 
te vinden die voorzieningen gaan runnen. 
Bloemberg brengt in dat innovatie gedijt bij interactie. En voor interactie zijn drie onderdelen 
essentieel: de plek, de functie en massa. Massa is cruciaal: er moeten genoeg mensen zijn 
voor genoeg interactiemogelijkheden. De vraag is of in de plannen die nu worden ontwikkeld,
- met name de ingrijpende herstructurering van het middengebied – hiervoor voldoende 
aandacht is.  

Nu komt het aan op samenwerking in de uitvoering
“Deetman zal tevreden zijn over zijn rol als relatietherapeut!” merkt Tom Boot, werkzaam bij 
de Metropoolregio MRDH, op. – De eendrachtige samenwerking die TU en Gemeente nu 
voorstaan is een voorbeeld voor de hele regio. Er is nu ook inhoudelijk meer 
overeenstemming dan ooit over de regionale investeringsagenda, we maken daarin echt een
inhaalslag. De campus is daarin een heel belangrijk etalageproject. 
“Maar nu komt het wel aan op de uitvoering! – Want we zijn heel sterk in praten en ‘er iets 
van vinden’”. Neem als voorbeeld de 4-sporigheid: een onderwerp waarover al jaren wordt 
gepraat, maar waarvan niemand de eigenaar wil zijn. “Ik wil concrete uitspraken zien van 
Gemeente en TU welke acties zijzelf, maar liever nog samen, gaan doen. Ik wil namen en 
rugnummers.”
David van Dis, gemeenteraadslid CDA, vraagt zich af wat we concreet moeten doen aan ‘the
last mile’. Wie gaat dat doen en betalen? Van der Hagen geeft aan dat Commissie Deetman 
sterk maakt dat de gemeente investeringen elders kan losweken door zelf duidelijk te maken 
wat zijn doel is. De regio investeert juist op het gebied van infrastructuur en de campussen. 
Van der Hagen: Dit najaar komen de gemeente en de TU met zo’n lijst met ingrepen in een 
concreet convenant.
David van Dis stelt als concrete actie voor om de 9% TU-uitgaven aan Delftse bedrijven 
komende jaren te verdubbelen naar 18%. – Het levert veel instemming op, maar Luyben en 
Stokkers geven aan dat dit niet zo gemakkelijk is door de (europese) aanbestedingsregels, 
waaraan de universiteit, als openbare instelling, gebonden is. Luyben: “Doe als Delfts bedrijf 
alsjeblieft het beste bod!”

TU zichtbaar in de stad
Tom de Weerdt, Binnenstadsmanager SCMD: “Ik voel de groei tussen Gemeente en TU, 
maar ik voel ook nog afstand. We weten elkaar vaak nog niet op tijd te bereiken” Het 
Vermeer-jaar en de ontwikkelingen rond Eduroam in de binnenstad zijn positieve 
voorbeelden van zo’n samenwerking. Maar we moeten nog meer communiceren en nog 
meer elkaars taal gaan spreken. Dat groeit. Het 175-jarig bestaan van de TU in 2017 is een 
goede aanleiding meer samen op te trekken. Laten we zorgen dat dat Lustrum ook in de 
binnenstad voelbaar is. Van der Hagen beaamt dat de samenwerking een proces is van 
leren en verbeteren. “Een debat als vanavond helpt daarbij.”



Slagmolen sluit de avond af: “Het is verrassend hoeveel zo’n avond oplevert in 
samenwerking! – En toch zijn heel veel partijen vanavond nog niet betrokken bij de discussie
over de toekomst van Delft.” Van der Hagen en Hans Krul constateren met hem dat 
dergelijke debatten vaker gevoerd moeten worden, waarbij dieper op de inhoud zal worden 
ingegaan.

juli 2016 - Michiel Brouwer, Jan Bloemberg
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