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Samen werken aan een betere versie van Delft, de verbinding tussen de TU Delft en de stad Delft. 
Hoe doe je dat, wat heb je er voor nodig en wat gebeurt er al? Vanavond praten we er over in het 
Prinsenkwartier met de burgemeester, de rector, een aantal initiatiefnemers en geïnteresseerden. 
Er kan worden voortgebouwd op inspirerende initiatieven. Om de aansluiting van de TU op de 
vragen uit de stad te verbeteren is het nodig ontmoetingen en de articulatie van vragen uit de stad 
te organiseren 
 
 
Vrijwillige inzet studenten en denkkracht TU 
Een jaar geleden presenteerden burgemeester Marja van Bijsterveldt en TU rector Tim van der 
Hagen de uitwerking van de drie thema’s van het convenant tussen TU en gemeente; 1. Stad als 
campus, campus als stad; 2. Ecosysteem van kennis en economie; 3. Universitaire gemeenschap, stad 
en inwoners. Vanavond gaan zij opnieuw in gesprek met de stad over wat we kunnen doen om het 
convenant te versterken. Daarbij wordt ingegaan op de verbinding tussen de TU Delft en de inwoners 
van de stad, het derde thema. De eerste twee thema’s zijn beiden de moeite waard om op een 
andere avond te bespreken. Voor het thema van vanavond is veel exposure geweest; Delft op 
Zondag en de stadskrant kopten “Delft denkkracht en vrijwillige inzet laten ervaren”. De 
burgemeester en de rector vertellen vanavond wat er al tot stand is gebracht, wat voor energie dit 
oplevert en wat ze willen bereiken. Onder leiding van moderatoren Bert Slagmolen en Kim Huijpen 
wordt hierover met de 100 aanwezigen gediscussieerd. 
 
Marja van Bijsterveldt  vertelt dat zij en de rector het afgelopen jaar aan de slag zijn gegaan met het 
uitwerken van de ambitie om de TU gemeenschap en de gemeenscap van de stad meer bij elkaar te 
brengen. Hiervoor wordt uitgegaan van de kracht van de mensen zelf. De uitdaging daarbij is om 
jonge mensen te verbinden aan belangrijke uitdagingen in de stad, uitdagingen op sociaal vlak als op 
het vlak van kennis. Mede door de TU Delft zijn er al veel initiatieven op dit gebied. Om dit proces op 
te schalen gaat de gemeente Delft investeren, onder andere door alle wethouders in hun onderdelen 
een rol te geven. Maar het belangrijkst is dat studenten zelf de schouders eronder zetten.  
 
Rector Tim van der Hagen schetst dat de TU Delft enerzijds een internationale opererende instelling 
is die op mondiale problemen ingaat en studenten opleidt tot de ingenieurs van de toekomst. Niet 
zonder succes, want de populariteit van de universiteit is op hoog wereldschaal. Tegelijkertijd is de 
TU een universiteit geworteld in de stad Delft (sinds 1842), met driekwart van de studenten en 4000 
medewerkers die in de stad wonen. Daarbij is de TU niet alleen goed voor de stad, omgekeerd 
evengoed het geval. Om studenten tot de toekomstige leiders van de wereld op te leiden is het 
namelijk belangrijk dat zij niet alleen technisch onderlegd zijn, maar ook sociaal ontwikkeld. Dit 
kunnen zij onder meer ontwikkelen door vrijwilligers werk te doen in de stad. Zo is een aantal jaar 
geleden de Delft Energy Club en inmiddels het platform Studenten Vrijwilligerswerk Delft (SVD) 
opgericht. Het zijn dan ook de studenten die de verbinding tussen de TU Delft en de stad Delft 
kunnen laten leven. Geef hen hiervoor de vrijheid zodat ze aan de slag kunnen gaan. 
Maar niet alleen studenten hoeven deze verbinding te trekken. Pieter Kunz wilde toen hij 5 jaar 
geleden stopte met regulier werk als bestuurder in het bedrijfsleven iets met zijn ervaring te doen 
voor de Delftse samenleving. Omdat hij veel potentie zag tussen de gemeente Delft en  TU Delft, 
heeft hij als inwoner van de stad zijn hulp aangeboden aan deze twee partijen. 
 
Het publiek wil vanavond graag concrete plannen wil horen en heeft een aantal vragen. De vraag of 
er sprake is van een wederzijds imago probleem tussen de TU Delft en de stad Delft, wordt herkend 



door de burgemeester. Ze geeft aan dat met de groei van het aantal studenten de footprint van de 
onderwijs instellingen groot is in de stad wat onder andere overlast met zich mee brengt. Daarom is 
het juist belangrijk dat je bewust laat zien dat de grote footprint van de onderwijs instellingen ook 
heel veel te brengen heeft en dat de balans uiteindelijk absoluut naar positief doorslaat. Wat zou 
Delft zijn zonder de TU? Op de vraag hoe de burgemeester en de rector kijken tegen de spanning die 
veroorzaakt wordt door de stem van de studenten, terwijl die maar voor 5 jaar in Delft wonen, 
antwoord de rector dat de lange termijn van de studenten in de studentenverenigingen zit. Die 
continuïteit dient versterkt te worden. 
 
Inspirerende initiatieven 
Ter illustratie van de manier waarop de TU Delft de verbinding met de stad Delft kan versterken 
volgen vijf pitches van initiatieven van TU Delft studenten en medewerkers.  
 
Student Vrijwilligerswerk Delft / Niels Lock 
Student Vrijwilligerswerk Delft (SVD) is een platform in de vorm van een website waar vraag en 
aanbod voor vrijwilligerswerk voor studenten langskomt. Het SVD is afgelopen jaar opgericht vanuit 
de wens van veel studenten om vrijwilligerswerk te doen in Delft en de wens van maatschappelijke 
organisaties om studentvrijwilligers in te kunnen schakelen. Tijdens het afgelopen jaar is het SVD 
veel in de publiciteit geweest, waardoor veel organisaties zich hebben aangesloten bij het platform. 
De vernieuwde website maakt het nog veel aantrekkelijker om vrijwilligerswerk te doen, waarmee 
het platform een aanjager is voor studenten om zich vrijwillig in te zetten voor de stad. 
 
Alcoholproject / Eray Albarak, Daniel Houwing, Dr Nico van der Lely 
Het alcoholproject is een pilot gericht op het vergroten van het alcoholbewustzijn bij Delftse 
studenten(verenigingen). Het is een samenwerking tussen Rode Kruis studentvrijwilligers en de 
alcoholpoli van Dr. Van der Lely. Eerder deze avond hebben zij met de burgemeester en de TU rector 
het alcohol convenant ondertekend. Om de pilot vorm te geven is een kernteam van verschillende 
partijen opgezet dat heeft vastgesteld wat de behoefte op het gebied van alcoholpreventie is en 
welke activiteiten opgezet kunnen worden om voorlichting te geven. Hiermee kan op de lange 
termijn kennis vergaard, verwerkt en gedeeld worden met zowel professionals als studenten binnen 
én buiten Delft en als basis dienen voor technologische innovaties. 
 
Klimaat living lab Van Leeuwenhoekpark / onderzoeker Marjolein Pijpers 
Het Van Leeuwenhoekpark is de komende jaren in werking als living lab voor onderzoekers van de TU 
Delft om klimaatonderzoek te doen, waaronder het meten van hittestress. Het kan in de stad tot wel 
10 graden warmer worden dan op het platteland, wat leidt tot gezondheid problemen en zelfs tot 
doden. De onderzoeksresultaten die de TU opdoet in het living lab worden verwerkt in het ontwerp 
van het van Leeuwenhoek park. Het is uniek dat de TU in een vroeg stadium is betrokken bij een 
dergelijke ontwikkeling. 
Meer toepassingen van een living lab in Delft zijn mogelijk en de TU Delft is dan ook van plan een 
dergelijke betrokkenheid uit te bouwen in de stad. 
 
OWEE 2.0 / OWEE bestuurslid Jeroen Koot 
De OWEE is tegenwoordig uitgegroeid tot veel meer dan alleen een feestweek voor de aankomend 
eerstejaars studenten. Niet alleen zijn alle inwoners van Delft dit jaar nadrukkelijk uitgenodigd om 
deel te nemen aan de festiviteiten, er is ook continue aandacht gedurende het jaar van het OWEE 
bestuur en de verenigingen op het gebied van bijvoorbeeld overlast, alcoholgebruik en 
brandveiligheid van studentenwoningen. Daarnaast wordt vrijwilligerswerk gestimuleerd. Dit alles 
om de aankomend eerstejaars studenten bewust te laten worden van het feit zij inwoner zijn van de 
stad Delft. Uit de zaal komt de suggestie om tijdens de OWEE studenten op bezoek te laten gaan bij 
een bewonersvereniging 
 



Abtswoude Bloeit! / Karlou Westerbeek, Anneloes Tillman SHS 
Abtswoude Bloeit! is het meest recente project van SHS Delft; een succesverhaal waarin zij een 
bestaand flatgebouw hebben ingericht tot woonomgeving voor studenten, ouderen en tijdelijk 
daklozen. Het gehele project, dat naast kamers ook een grote gezamenlijke ruimte omhelst is 
ontworpen door studenten en gebouwd door de toekomstige bewoners. Inmiddels is er veel 
samenkomst en zijn er bijvoorbeeld eetgroepjes opgericht; zowel de studenten als de ouderen 
ervaren het samenwerken als zeer positief. Op het succes van dit project kan SHS Delft voortbouwen, 
om andere samenwerkingsverbanden op te zetten met doelgroepen die goede huisvesting nodig 
hebben, zoals jongeren met een beperking. 
 
Samenwerken aan een betere versie van Delft 
Na deze inspirerende voorbeelden is de vraag wat nog beter kan. Kunnen we nog meer doen om de 
stad beter te maken en wat is daarvoor nodig? Hoe komt de TU Delft bij de vragen en uitdagingen 
van de stad? En hoe komt de stad bij de uitdagingen van de TU Delft? Wat missen we nog? 
 
Thema’s waar meer aandacht aan besteed kan worden 
Marja van Bijsterveldt komt zelf met het voorbeeld van ongeletterdheid en de meerwaarde die het 
voorlezen van kinderen in laaggeletterde gezinnen door bijvoorbeeld studenten oplevert. En hoewel 
studenten dit nu al doen, blijft dit vaak nog institutioneel. Marja spoort studenten aan gewoon aan 
de slag te gaan.  
Verder spelen in wijken als de Poptahof de vernieuwing van de wijk en de energietransitie als grote 
opgaven. Dit soort opgaven kunnen goed door bijvoorbeeld afstuderende Bouwkunde studenten 
opgepakt worden. En studenten kunnen middelbare scholieren die met dit soort projecten bezig zijn 
begeleiden. De rector geeft aan dat niet alle opgaven zonder meer passen in het 
onderwijsprogramma. 
 
Organiseer ontmoeting 
Om de thema’s die in de stad spelen op tafel te krijgen is het belangrijk ontmoeting te organiseren. 
Nu zijn er nog teveel op zichzelf opererende initiatieven, waardoor dikwijls de vraag niet aan de 
juiste partij gekoppeld wordt. Een centraal Delfts platform waar vraag en aanbod aan elkaar 
gekoppeld en geldstromen gekanaliseerd kunnen worden, zoals YES!Delft dat voor Delftse 
ondernemers doet, is nodig. 
De TU Delft heeft zelf al een platform ontwikkeld, in de vorm van de website www.tudelft.nl/buren. 
Men kan een initiatief melden op deze website wat vervolgens vanuit de TU Delft gekoppeld wordt 
aan de juiste partijen.  
 
Articuleren van de vraag 
Echter is de vraag of een dergelijk platform toegankelijk genoeg is voor alle mensen die een vraag 
hebben. De mensen die het hardst hulp nodig hebben komen vaak nooit op een website en hebben 
daarnaast hulp nodig bij het formuleren van hun vraag. De verantwoordelijkheid voor ‘het 
articuleren van de vraag’ ligt en bij de gemeente en bij de mensen in de stad (zoals de aanwezigen 
deze avond), die beter de toegang kennen tot de partijen die er toe doen en die weten hoe ze een 
vraag scherp moeten stellen. Daarvoor is het als verantwoordelijke nodig je op meerdere plekken te 
manifesteren. Naast een virtueel platform als een website kunnen bijvoorbeeld fysieke loketten in de 
wijken een oplossing zijn. In die context is het ook belangrijk de aankomende studenten bewust te 
maken van hun rol als inwoner van Delft door ze vrijwilligerswerk te laten doen. 
 
Afronding 
Moderator Bert Slagmolen rondt af en geeft aan dat wat deze avond besproken is naar meer smaakt. 
Volgend jaar staan we hier weer, maar tussendoor zijn ook gesprekken in de wijken gewenst. 
 
 


