
 

 
VERSLAG 
van de TOPdelft bijeenkomst 22-2-2017 “Opgaven en dilemma’s voor de Campus”  
met medewerking van Iljoesja Berdowski, Gido ten Dolle, Anja Stokkers en anderen. 
Verslaglegging met medewerking van Robin Waterreus 
 
Inleiding  / Jan Bloemberg,  TOPdelft 
Wij hebben in TOP al een aantal keren over de campus in relatie tot de stad gesproken. Daarbij zijn  
pleidooien gehouden voor een samenhangende ruimtelijke ontwikkeling van campus en stad. Eind 
juni hebben we over TU-noord gesproken. Bij de ontwikkeling van het TU-noord gebied wordt 
geprobeerd om samen met alle betrokken partijen tot flexibele en duurzame ontwikkelingen te 
komen. Nu gaat het over de hele campus.  
Het rapport Deetman heeft voor een versnelling in de discussie gezorgd. Zijn boodschap aan 
gemeente en TU was: “Ga samen in gesprek over de stedenbouwkundige ontwikkeling van het TU-
gebied, met een sterke verbinding naar de stedelijke ontwikkeling, en zet hier een route (masterplan) 
voor uit.” Het convenant dat gemeente en TU in november hebben gesloten vormt een belangrijke 
mijlpaal . Gemeente en TU beseffen meer dan ooit het belang van een gezamenlijke aanpak. Wij 
vinden dat dit niet alleen van belang is voor TU en gemeente, maar ook voor het bedrijfsleven, 
burgers  en organisaties  in de stad. 
 Iljoesja Berdowski, (Manager Ontwikkeling Campus) zal een aantal opgaven van de TU presenteren. 
Zij zal ook een schets geven van het plan van aanpak dat gemeente en TU voor de campus voor ogen 
staat. Gido ten Dolle (directeur Ruimte en Economie van de gemeente) en Anja Stokkers (directeur 
Facilitair Management en Vastgoed TUdelft) zullen reflecteren op de opgaven en de dilemma’s. U in 
de zaal wordt uitgenodigd uw bijdrage te leveren aan de discussie over opgaven en dilemma’s. 
 
Presentatie De toekomst van de campus / Iljoesja Berdowski, manager ontwikkeling campus 
De huidige TU gebouwen voldoen niet langer aan de eisen die een moderne universiteit stelt. Er zijn 
te hoge exploitatielasten (onderhoud, energie) en de gebouwen zijn door hun vorm en inflexibele 
indeling niet efficiënt te gebruiken. Dit heeft tot gevolg dat de vastgoedportefeuille van de TU in 
hoog tempo onbetaalbaar wordt.  
De TU werkt aan de ontwikkeling van een ‘living campus’ en heeft een vastgoedstrategie opgesteld 
om dat te realiseren. Hierin wordt een antwoord gevonden op de sterke toename van 
studentenaantallen, de veranderende vraag naar onderzoeksfaciliteiten, de beperkte resterende 
levensduur van de gebouwen, de verkleining van de hoeveelheid vierkante meters.   
De conclusie voor een aantal gebouwen lijkt onontkoombaar: Technische Natuurkunde,  
Elektrotechniek (EWI) en mogelijk ook Civiele Techniek (CiTG) moeten worden gesloopt om er 
moderne en duurzame gebouwen met flexibele functies voor terug te kunnen bouwen. Aan die 
conclusies is jarenlang onderzoek voorafgegaan, waarbij ook opties als renovatie en transformatie 
zijn onderzocht.  
Een officieel besluit over de toekomst van de gebouwen is nog niet genomen, en ook niet over de 
vraag waar de nieuwe huisvesting zou moeten komen. In het kader van de uitwerking van het 
convenant tussen de TU en gemeente is een kwartiermakergroep gestart om voor de komende jaren 
een programma te ontwikkelen, de campus als stad en de stad als campus. Hierin moet zowel het 
perspectief vanuit de stad als vanuit die vanuit de campus in samenhang worden uitgewerkt. In dit 
programma moeten maatregelen in de komende jaren van gemeente en TU op elkaar worden 
afgestemd en een gezamenlijke stip op de horizon (2040) worden ontwikkeld.  
  
Visie samenhang Campus en Stad / Gido ten Dolle, Directeur Ruimte en Economie gemeente Delft 
Hoe kunnen we de opgaven voor de campus en voor de stad Delft met elkaar verbinden? Naast de 
opgaven die de TU campus heeft, heeft de gemeente Delft ook haar eigen opgaven. De eerste 
opgave is dat er in de komende 10 jaar in Zuid Holland 240 000 woningen bij moeten. Daaraan zal 



 

Delft zijn aandeel moeten leveren. Dat is voor een belangrijk deel een binnenstedelijke opgave. 
Daarvoor is een transformatieopgave voor de stad. 
 De tweede opgave is om de kwaliteit te verbeteren. Niet alleen het campus gebied moet 
herontwikkeld worden, maar ook andere wijken in Delft, zoals de Voorhof, Buitenhof en Tanthof. 
Daarbij willen we geen uniforme wijken en  willen we wijken met elkaar verbinden. 
De derde opgave is investeren in duurzaamheid. Hierdoor gaat onder andere de infrastructuur 
veranderen. Er spelen vraagstukken als warmtewinning, ondergrondse infrastructuur, hoe gaan we 
huizen van energie voorzien, etc. Delft staat aan het begin van deze ontwikkelingen. Ook  de TU op 
een innovatieve manier  bezig om te verduurzamen.  
De drie opgaven hebben ook een regionale context. We moeten in overleg met partners in de 
metropool. De campus heeft dus een opgave, er zijn drie opgaven voor de stad Delft en er zijn 
opgaven voor de metropool. Op de lange termijn zullen de campus, de gemeente Delft en de 
metropool dus moeten blijven samenwerken.  
 
Discussie over opgaven en dilemma’s 
De discussie wordt gevoerd aan de hand van een aantal geselecteerde onderwerpen . Hieronder 
volgt een impressie van de discussie in de vorm van opgeroepen dilemma’s. Het is niet meer dan een 
impressie omdat geen enkel punt heel diepgaand is besproken. De dilemma’s zijn schetsmatig 
aangeduid. 
 
1. Gebouwenvoorraad TU ongeschikt en onbetaalbaar. Hoe daarmee om te gaan? 

 
Een dilemma wordt opgeroepen doordat de noodzaak van het minimaliseren van 
exploitatiekosten leidt tot sloop terwijl de  waardering van de bestaande (gebouwde) 
omgeving als erfgoed pleit voor instandhouding.  
De sloop van bv Elektrotechniek leidt tot het verdwijnen van een beeldbepalende icoon voor de 
campus. In de discussie wordt gevraagd of slopen echt de enige optie is, en waarom er geen 
andere functies in de gebouwen gezet worden (studentenhuisvesting, etc). Ook wordt de vraag 
gesteld of de grote hoeveelheid kennis op het gebied van architectuur, bouwtechniek en 
vastgoed binnen de TU geen alternatieve innovatieve aanpak kan leveren. 
 
Ook de TU realiseert zich terdege dat sloop van een icoon als Elektrotechniek emoties oproept. 
Sowieso is het belangrijk voor een campus dat de historie er zichtbaar is, blijkt onder andere uit 
een studie van Alexandra den Heijer. De afgelopen jaren zijn dan ook alle mogelijke opties 
onderzocht, ook met medewerking van wetenschappers en studenten van de TU en met 
inzichten vanuit de markt. Alternatieven bleken echter onmogelijk rendabel te realiseren. Vanuit 
de zaal wordt gewezen op Bouwkunde. Dat laat zien dat hergebruik van gebouwen soms tot hele 
aantrekkelijke oplossingen kan leiden. Echter, ook dit gebouw is volgens Anja Stokkers verre van 
functioneel en duurzaam. 
 
Een ander spanningspunt is dat niet alleen gekeken moet worden naar afzonderlijke 
gebouwen, maar ook naar de uiteindelijke kwaliteit en structuur van het gebied. 
 Als je kijkt naar nieuwbouw of renovatie moet je kijken naar de kostenefficiëntie van de 
afzonderlijke gebouwen maar ook naar de doorontwikkeling van het hele gebied. Hoe ontstaat er 
een nieuwe structuur  door bewust ontworpen ruimtelijke kwaliteit, gekoppeld aan de door de 
universiteit geformuleerde uitgangspunten van ontmoeten, duurzaamheid, en draagvlak voor 
voorzieningen, etc . Dat er tijdelijk schuifruimte nodig is voor de 3 enorme 
renovatie/nieuwbouwopgaven is begrijpelijk, maar per saldo is er een overaanbod aan ruimte. 
Hoe zorg je dat er in de definitieve situatie meer compactheid en kwaliteit ontstaat? 
Anja Stokkers wijst er op dat met bv het Kluyverpark ten zuiden van de Kruithuisweg vorm wordt 
gegeven aan de toekomstige structuur. 

 



 

2. Samenhang campus en stad  
 
Niet alleen campus, maar ook stad 
Het gezamenlijk plan van aanpak van gemeente en TU richt zich op een samenhangende 
benadering: de campus als stad en de stad als campus. Opgemerkt wordt dat de presentatie van 
de TU nu sterk focust op alleen de campus. TU en gemeente zouden met elkaar het 
programmeren van het hele gebied moeten bekijken en dat ook vanuit een perspectief op het 
ecosysteem van kennis en economie. De ontwikkeling van RoboValley en de daarbij gevolgde 
aanpak worden daarbij als voorbeeld genoemd. 
 
Ecosysteem van kennis en economie van belang voor campus en stad 
De TU trekt met onderwijs, onderzoek en innovatie niet allen studenten, maar ook  bedrijvigheid 
aan. Studenten komen naar de TU Delft omdat de TU Delft (wereldwijd) hoog staat 
aangeschreven. Voor (buitenlandse) studenten is de combinatie van het aanzien van TU met de 
aantrekkingskracht van de  charmante stad Delft bepalend.  
De komende jaren zouden de stad en TU met elkaar het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid 
kunnen ondersteunen en helpen ontwikkelen. De vraag wordt gesteld of hier niet meer zou 
moeten worden gestuurd, moeten worden gekozen voor een bepaald profiel. Dat profiel zal 
flexibel en dynamisch moeten zijn afhankelijk van de ontwikkeling van innovaties.  
Hoe dan ook, aan het ecosysteem zou meer handen en voeten aan gegeven moeten worden, op 
meer niveaus dan alleen de campus zelf. Daaruit zouden ook programmatische en 
ontwerpvoorwaarden kunnen komen. 

 
3. Mobiliteit, infrastructuur   en parkeren 

 
De campus is nu nog te veel een eiland in de stad.  
De infrastructuur heeft de groei van campus en stad niet voldoende bijgehouden. In de 
ontwikkelingen moet er voor gezorgd worden dat de campus doorsneden kan worden met nieuw 
infrastructuur zodat dat men gemakkelijk vanuit alle delen van de stad en de regio op de campus 
kan komen. We moeten kijken naar de infrastructuur zodat deze ook over 40 jaar nog adequaat 
is. Er is dus behoefte aan een langere termijn visie 
 
Korte termijn urgentie versus lange termijn belang 
Maar er liggen op korte termijn ook urgente vraagstukken tav mobiliteit voor fiets en voor auto 
en tav parkeermogelijkheden in het gebied. Met de komst van een nieuwe parkeergarage in de 
stad zal de gemeente samen met de TU moeten kijken hoe de parkeergelegenheid verbeterd kan 
worden. De TU wil graag een paar grotere parkeergelegenheden aan de randen van de campus 
realiseren, zodat alle versnipperde plekken kunnen worden weggehaald ten behoeve van een 
prettige, groene campus. Daar hoort gereguleerd parkeren bij, zodat iedereen die bij de TU of 
aanverwante bedrijven moet zijn een plek kan vinden. Ook moet gekeken worden hoe de 
infrastructuur op korte termijn verbeterd kan worden. Het fietsoverschot is het grootste 
mobiliteitsprobleem op de campus. De TU werkt aan ‘slimme’ fietsenstallingen. Duidelijk is ook 
dat een integrale benadering van duurzaamheid is gewenst, niet alleen op het niveau van de 
campus, maar ook op het niveau van de stad. 
De vraag is of de vervoersstromen in de toekomst ingrijpend zullen veranderen? Online 
onderwijs is geen oplossing voor het mobiliteitsprobleem, omdat het blijkt dat studenten toch 
nog fysiek naar de campus toe komen. Er wordt aandacht gevraagd voor het toepassen van 
innovaties van de TU voor mobiliteit en infrastructuur. Er zou meer geëxperimenteerd kunnen 
worden. Kunnen innovaties van de TU nog veel meer bij de ontwikkelingen betrokken zouden 
mogen worden. Dit speelt overigens niet alleen bij vervoer. 

 
4. Welke bedrijvigheid en waar?  



 

Op dit moment is er op verschillende plekken in Delft verschillende bedrijvigheid. Op de campus 
en Technopolis, de binnenstad, Schieoevers, DSM, TU-noord.  Op plekken waar minder 
bedrijvigheid is, is de vraag hoe je de bedrijvigheid kunt stimuleren. De TU Delft kan daar een rol 
in spelen. Uit onderzoek naar de mogelijkheden voor innovatieve startende bedrijven die vanuit 
de TU komen, blijkt dat er momenteel maar weinig mogelijkheden zijn voor doorgroeibedrijven. 
Als gemeente en TU moet dus gekeken worden waar de behoefte ligt en daar op acteren.  
Een opmerking vanuit het publiek is dat gekeken moet worden waar de bedrijvigheid gesitueerd 
zou moeten worden. In de stad Delft zijn best wel veel kansen, maar we weten ze nog niet 
allemaal te vinden. Er zou meer onderzoek moeten komen naar goedkope beschikbare ruimten 
en hun mogelijkheden. Een werkvisie zou zich dus niet alleen op de campus moeten richten, 
maar op de stad als geheel. 
 

5. Kwaliteit en levendigheid van de campus 
De levendigheid van de campus komt voort uit studenten en medewerkers met hun activiteiten. 
Er wordt volop gewerkt aan een living campus, met bv diverse horecavoorzieningen, om het 
‘ontmoeten’ te faciliteren. 
De discussie gaat over wat er meer gedaan zou kunnen worden.  Het is op zichzelf goed dat er 
gewerkt wordt aan horecavoorzieningen, maar als je ‘ontmoeten’ echt wilt faciliteren moet je 
aan meer voorwaarden voldoen. Zie hoe dat bij de High Tech Campus in Eindhoven 
georganiseerd is. Dat kan misschien niet morgen, maar zou je wel als een stip op de horizon 
moeten zien. Wellicht dat starters (de blijvers, de kenniswerkers) die van de TU komen wel in het 
gebied zouden willen blijven. Dit zou in de toekomst goed onderzocht kunnen worden. Om de 
levendigheid te versterken moet ook naar de infrastructuur gekeken worden en moeten letterlijk 
bruggen gebouwd worden.  
’s Avonds is er weinig bedrijvigheid op de campus en een vraag is of dit ook in de ontwikkeling 
wordt meegenomen? Hierin zou het openstellen van de gebouwen in de avond anders 
georganiseerd kunnen worden, bijvoorbeeld in tentamenweken, of door het openen van een 
restaurant. Naast de TU-wijken liggen ook woonwijken en voor het ontwikkelen van bijvoorbeeld 
de horeca-visie zou ook tussen TU en de woonwijken samengewerkt kunnen worden om de 
functionaliteiten en levendigheid te versterken. Daarnaast zou je de levendigheid ook door 
middel van pop-ups of foodtrucks kunnen verbeteren. Op die manier kun je het ook exploitabel 
maken. Dit vraagt dus een andere manier van kijken naar ruimte en vastgoed.  
 

6. Programma voor campus 
De vraag wordt gesteld of er op de campus ook gewoond zou kunnen worden. Vanuit het gebied 
TU-noord wordt de wens geuit naar menging van woonfuncties in het gebied. Er moet dan wel 
een veilig woonmilieu gemaakt kunnen worden. Er moet dus een samenhang zijn, enkel een rij 
woonhuizen plaatsen is niet voldoende. Hierbij moet men zich ook afvragen in hoeverre 
studenten zich mengen met andere bewoners. Ook wordt de vraag gesteld of er sociale 
woningbouw op de campus of aan de rand daarvan mogelijk zou zijn. Er komen meer suggesties 
voor andere functie op en aan de rand van de campus.  
Daartegenover wordt gesteld dat het hier wel gaat om het gebied van de universiteit, waar ook 
mensen aanwezig zijn die ook behoefte hebben aan concentratie. Het lastige is om actieve 
functies met studie gerelateerde functies te combineren. Er moet naar het type gebruikers 
gekeken worden. 

 
7. Proces 

Gezamenlijke aanpak van TU en gemeente om verschillende belangen af te wegen is nodig. 
De opgave is om korte en lange termijn met elkaar verbinden. 
Goede communicatie is bij dit alles wenselijk 
 

 



 

 
Afsluiting 
 
Gido ten Dolle:  
De TU en de gemeente Delft zullen goed samen blijven werken en ideeën verzamelen en 
uitproberen. Naast de lange termijn ontwikkeling zijn er ook veel dingen die we op korte termijn met 
elkaar kunnen doen. Belangrijk is om samen te bedenken hoe we de TU met de stad kunnen 
verbinden. 
 
Anja Stokkers:  
Het is fijn om te horen dat iedereen benieuwd is naar de plannen van de campus TU Delft. Ik vind het 
ingewikkeld hoe wij kunnen laten zien wat wij doen en hoe wij onze visie kunnen overbrengen. 
Iedereen die daar in geïnteresseerd is kan onze website bezoeken: 
http://campusdevelopment.tudelft.nl/ 
Voor onze ontwikkeling en visie is de binding met de stad heel erg belangrijk, dus de communicatie 
van TU naar de stad is hierin ook belangrijk. 
 

Nabeschouwing vanuit TOPdelft /Jan Bloemberg 
De discussie ging in essentie over de betekenis van de slogan: “de campus als stad en de stad als 
campus’’. De campus is niet langer een afgesloten enclave in de stad. Tegelijkertijd is TU de 
belangrijkste eigenaar van de campus. De campus is van de TU, maar een campus die zich als stad 
ontwikkelt wordt daarmee ook iets meer publiek domein. Dat roept vragen op over wie wat waarover 
iets mag zeggen en wie daarover uiteindelijk beslist.  
Tegelijkertijd is er een discussie op het grensvlak van vastgoedstrategie en gebiedsontwikkeling. 
Daarbij is er  een spanning tussen het oplossen van urgente vraagstukken die op korte termijn spelen 
en de visie op de langere termijn over belangrijke structuurvraagstukken.  Er zijn tal van vragen over 
positie, structuur en inrichting, en programma van de campus. Dit zeker tegen de achtergrond van 
omvang van de campus, de behoefte om naar een kleinere footprint van TU-gebouwen te gaan,  de 
wens om tot meer ontmoeten, kwaliteit en levendigheid te komen en de wens om tot een duurzame 
campus te komen. 
De opdracht in het rapport Deetman is duidelijk: Ga samen in gesprek over de stedenbouwkundige 
ontwikkeling van het TU-gebied, met een sterke verbinding naar de stedelijke ontwikkeling, en zet 
hier een route (masterplan) voor uit. Het is van grote waarde dat de TU en gemeente een convenant 
voor betere samenwerking hebben afgesloten en met de instelling van de kwartiermakergroep “de 
campus als stad en de stad als campus’’ de uitvoering van deze opdracht in gang zetten. 
Het is ook van grote waarde dat TU en gemeente met elkaar discussie voeren en de gemeenschap van 
de stad en de TU daarbij betrekken. Die betrokkenheid van de stad en vanuit de gemeenschap van de 
TU mag en kan nog wat groter worden. TOPdelft wil daar graag een platform voor bieden.  
 
www.topdelft.nl 
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