
Gebiedsontwikkeling: 
lessen van elders voor de Schieoevers van morgen 

  

dr.  Wouter Jan Verheul 
dr. ir.  Tom Daamen 

 
TOPdelft 

28 maart 2018 
Foto: Wikimedia Commons



2 
Ambitiedocument Technologische Innovatie Campus (TIC) Delft 2012



Bron:  Atlas voor Gemeenten 

Bereikbaarheid banen en voorzieningen 
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Potenties



•  Bereikbaarheid
•  Hart van de Zuidelijke Randstad
•  Groot voorzieningenbereik
•  TU Delft en spin-offs
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Gebiedsontwikkeling 
in 4 P’s

Bron:  Verheul & Daamen, 2014 



Twee uitdagingen voor de Schieoevers
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1.  Plek en product: integraliteit van opgave

2.  Proces en personen: kwaliteit van de interacties



8. Bijlagen 1. Integrale opgave
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Bron: PBL (2015)



Wonen



Economie



Integrale opgave

Woningen 

Infrastructuur 
(OV) 

Voorzieningnen 

Werkgelegenheid  

•  In elkaar grijpende 
raders: vraag en aanbod 
van woningen, banen, 
onderwijs, infrastructuur 
(OV) en voorzieningen

•  Zorgen voor 
‘roltrapfunctie’ en vitaliteit 
van de stad

Onderwijs 



2. Lessen van elders
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Bron: Heinz (2015) 



Clusters en lifecycles
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Gebiedsvisie ‘Wilhelminastadshaven’ (2009) 
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Ambitiekaart
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Stadserf Schiedam oktober 2017



Gebiedsontwikkeling

Source: Mintzberg, Ahlstrand & Lampel (1998)

Gepland én emergent





Dudok (1949)

OMA 
(2006)

Sinds 2011



Eigendom



Richtlijnenkaart



Ronde	  Tafel	  Binckhorst,	  ini4a4ef	  S4ch4ng	  I’M	  BINCK	  
i.s.m	  de	  gemeente	  Den	  Haag	  



Binckse	  BeloAe	  (promise	  of	  the	  Binckhorst),	  workbeer,	  	  
designed	  by	  design	  company	  We	  Are	  AMP,	  2013	  

Foto:	  Mar4jn	  van	  Dam	  	  





Urban Area Development 

Bron: PbL/Urhahn (2011)



3. Van betoog naar beton
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Eindhoven: transformaties in een post-industriestad





Eindhoven	  
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Third	  par4es	  	  
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•  Geen allesomvattende plannen vanaf de tekentafel bedacht, 

maar emergente strategieën

•  In lokaal DNA verankerde vernieuwing

•  Stadsdebatten en lokale verhaalvorming





Inzichten uit Eindhoven



Verhalenstromen en verhaalcoalities

Bron:  Verheul, 2014 



Zwolle en ‘De Woonkeuken’
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Informeel

Openbaar Besloten

Bron:  Verheul, 2015 



Agglomeratiekracht en kwaliteit van interacties!
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4. Leidraden voor morgen
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Vijf leidraden

1.  Begrijp de bestaande situatie

2.  Bouw vertrouwen door voortgang

3.  Deel dilemma’s en spanningen

4.  Denk door schalen heen

5.  Durf te experimenteren

Bron:  Daamen, 2017 



Twee uitdagingen voor de Schieoevers
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1.  Plek en product: integraliteit van opgave

2.  Proces en personen: kwaliteit van de interacties



5. Stellingen



Stelling 1 
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De Schieoevers moeten een gemengd 
woon-werkmilieu worden, maar kan dat wel?



Stelling 2 
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De gemeente moet de regie over het 
verdere planproces pakken



Conclusies en perspectieven 
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Het bedrijfsleven moet locaties voor woningbouw in 
het gebied helpen aanwijzen



Tot slot 
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TU Delft Urban Development Management is 
pleitbezorger en partner in procesbegeleiding van 
stedelijke transformaties:


•  Experimenteerruimte




•  Kennisnetwerkvorming

Voor vragen of suggesties: w.j.verheul@tudelft.nl of 
t.a.daamen@tudelft.nl 




Verantwoording 
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•  Inhoud en figuren uit deze presentatie mogen alleen gebruikt worden na bronvermelding 
en consultatie van de auteurs: t.a.daamen@tudelft.nl of w.j.verheul@tudelft.nl


•  Bronvermelding van foto’s in deze presentatie is zoveel mogelijk door ons opgenomen. 

Waar onbekend kunnen fotografen zich melden bij de auteurs. 
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