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Dit stadsgesprek Making of Schieoevers is door TOPdelft samen met de ondernemers van Delft en
de gemeente georganiseerd. Er liggen verschillende ontwikkelingsvisies voor het gebied, die
verschillen in perspectief en in programma. De centrale vraag in de discussie was: hoe ruimte te
bieden aan de maakindustrie in een gemengd werk-woonmilieu? Kan de vanuit de gemeente
ingezette ”top-down benadering”, met het nu voorliggende COP-ontwikkelplan Schieoevers,
worden verzoend met “de bottom-up benadering” van het bedrijfsleven? Koester je wat je hebt en
stimuleer je wat kan of begin je op een blanco vel met een wensbeeld? Op woensdag 28 november
spraken we hierover in het Prinsenkwartier met zes betrokkenen en experts en 200 toeschouwers.
Veel te kort, de avond verdient een vervolg. De stad wordt uitgenodigd mee te denken.
Moderator Bert Slagmolen geeft aan dat dit stadsgesprek niet op zichzelf staat, maar onderdeel is
van een serie stadsgesprekken die TOPdelft al sinds maart 2016 organiseert over de toekomst van
Delft. (http://www.topdelftdesign.nl/wp-content/uploads/2018/10/Overzicht-StadsgesprekkenTOPdelft.pdf). De start was het rapport van Wim Deetman “Parel in de Randstad”. De rode draad in
deze gesprekken: Wat voor stad willen we zijn? Een discussie over de keuzen die gemaakt moeten
worden. Delft heeft onder andere de ambitie de hoofdstad van technologie en innovatie te worden.
Met de presentatie van het Concept Ontwikkelplan Schieoevers Noord voegt de gemeente een
nieuwe, meer concrete laag toe aan de discussie. Een vraag voor vanavond is of er al voldoende is
nagedacht over een helder participatieproces. TOPdelft wil graag bijdragen aan het
participatieproces. Het is nodig om dilemma’s en spanningspunten te etaleren en te bespreken om
zo vertrouwen op te bouwen in de aanpak onder de betrokkenen.
Ter introductie wordt een filmpje getoond van Bedrijvenkring Schieoevers (BKS) bij het plan
“Schieoevers maakt toekomst” (https://www.youtube.com/watch?v=tracdBFHNE&feature=youtu.be).
Bert introduceert André Kuipers, die op initiatief van de gemeente zijn visie komt geven. Hij kijkt van
buiten naar binnen. André is als persoon zelf een ‘hoofdstad’ van technologie. Hij gaat vertellen over
een product van collectieve inspanning; van samenwerking dus. André Kuipers neemt de aanwezigen
mee naar een ander schaalniveau. Hij kijkt vanuit de ruimte naar de planeet en benadrukt in zijn
even geestige als kritische betoog dat we beter voor onze planeet moeten zorgen. ‘Als mensen in de
ruimtevaart (Russen, Amerikanen, Japanners etc.) de handen ineen kunnen slaan, dan kunnen we dat
op de Schieoevers toch ook?’
Presentatie: http://www.topdelftdesign.nl/wp-content/uploads/2018/10/Samenvatting-presentatieMarco-Broekman.pdf
Concept Ontwikkelplan Schieoevers Noord – stedenbouwkundige Marco Broekman
Stedenbouwkundige Marco Broekman heeft in opdracht van de gemeente Delft het Concept
Ontwikkelplan (COP) voor de Schieoevers Noord opgesteld.
De Schieoevers Noord is een uniek gebied van 60 ha waar veel potentie ligt door de gunstige ligging
tussen het TU Delft gebied, de historische binnenstad en het landschap van Midden-Delfland. Ook
vinden er veel diverse activiteiten plaats in het gebied en is er veel verschillende soorten bebouwing
aanwezig (industrieel erfgoed, kantoren en andersoortige loodsen). En hoewel de openbare ruimte
nu nog weinig kwaliteit heeft (veel verstening), komen er steeds meer activiteiten bij in het gebied.
Daarnaast zijn er veel ontwikkelingen waarop de gemeente moet reageren, de Schiehallen, de

transformatie van station Delft Zuid en de vraag naar oost-west verbindingen over de Schie. De
gemeente zet daarom in op een duurzame en flexibele ontwikkeling van het gebied waar gewerkt én
gewoond kan worden, met ruimte voor innovatie maakindustrie.
Gemengde stedelijke milieus
De discussie over gemengd stedelijke milieus vindt in heel Nederland plaats. De stad is in trek,
waardoor deze groeit. Daarbij is er heel veel behoefte aan woningen voor eenpersoonshuishoudens,
met een enorme ruimtedruk als gevolg. Anderzijds is er de vraag naar meer bedrijvigheid. Daarnaast
zijn de energie transitie, nieuwe mobiliteit en circulaire economie aanjagers voor een nieuwe
stedelijkheid; gemengde stedelijke milieus. De Schieoevers is een unieke en belangrijke locatie waar
dergelijke gemengd stedelijke milieus kunnen landen.
Adaptief plan
Het COP een adaptief plan om zo op de Schieoevers Noord een dergelijk gemengd stedelijke milieus
te laten ontstaan. Er worden een aantal dingen vastgelegd en een aantal dingen flexibel gehouden
om zo stapsgewijs de toekomst in te gaan.
Daarvoor worden 5 centrale uitgangspunten voorgesteld:
1. Ruimte voor innovatieve maakindustrie
2. Levendig gemengd stedelijk gebied
3. Gezonde en duurzame omgeving
4. Goede verbindingen en nieuwe mobiliteit
5. Sociaal inclusief en cultureel divers
Stedenbouwkundig raamwerk
Op basis van deze 5 centrale uitgangspunten stelt het COP een stedenbouwkundig raamwerk voor als
basis voor de ontwikkeling van Schieoevers-Noord. De voorgestelde fasering in dit raamwerk biedt
de ontwikkeling van het gebied de mogelijkheid nog allerlei kanten op te gaan.
Discussie met belanghebbenden en deskundigen
Verschillende belanghebbenden en deskundigen gaan met elkaar in gesprek om de dilemma’s en
spanningspunten die het COP met zich meebrengt duidelijker te maken. Aan tafel zitten:
 Theun Baller - decaan afdeling 3Me TU Delft
 René Kluft – Festo, Bedrijvenkring Schieoevers (BKS)
 Peter Boelhouwer - hoogleraar housing systems TU Delft
 Gilbert Bal - Roots Beleidsadvies, adviseur ondernemers
 Marco Broekman – Stedenbouwkundige
 Derk van Schoten - projectmanager Schieoevers gemeente Delft
Dromen over het toekomstbeeld van Delft; maakindustrie op de Schieoevers - Theun Baller
Theun Baller was kwartiermaker van de uitwerking van het convenant tussen de TU Delft en de
gemeente Delft op het thema ecosysteem van kennis en economie.
Vanuit deze rol droomde hij over het toekomstbeeld van Delft. Zou het niet mooi zijn als…
 … het toptalent dat in Delft wordt opgeleid, beter wordt behouden voor de stad en de regio en
bedrijven kiezen voor (de regio) Delft omdat daar het juiste talent en kennis voorhanden is;
 … er huisvesting is voor iedereen;
 … Delft bekend komt te staan als die stad die zich opnieuw heeft uitgevonden;
 … de Schieoevers zich als gebied ontwikkelt, waar nieuwe maakindustrie (smart manufacturing)
ontstaat, dat inhoudelijk en geografisch sterk verbonden is met de research-topgebieden van de
TU en de ontwikkeling van RoboValley;
 … de TU Delft en de gemeente Delft samen succesvol zijn in het aantrekken van technologische
bedrijven voor Delft en de regio passend bij de topgebieden van de TU.

Daarvoor enkele speerpuntgebieden aangewezen. http://www.topdelftdesign.nl/wpcontent/uploads/2018/10/Robotica-Quantum-en-Circulaire-economie.pdf
De TU Delft wil onder andere groot en fameus zijn op het gebied van robotica-onderzoek. Delft
heeft daarvoor als stad alles in huis om de volgende stap te maken, zoals het Robotics Institute,
RoboValley en Robohouse waar startende bedrijven en al gearriveerde bedrijven elkaar
ontmoeten om een volgende stap voor robotica te maken. Dit om vervolgens de robotica en alles
wat daaruit voortkomt beschikbaar te stellen voor nieuwe bedrijvigheid in de stad. Er zijn al
fantastische signalen (de ontwikkeling door RoboValley en Ahold Delhaize) die aantonen dat de
ruimte er is om te bouwen op de sterktes van de stad. We hebben een enorme goede
bedrijvigheid en we hebben een YESDelft, dat de ene na de andere startup faciliteert. Nu moet er
ruimte komen voor bedrijven die doorgroeien. De Schieoevers is daar de geschikte plek voor.
Meer perspectief voor bestaande en nieuwe bedrijven nodig – René Kluft
René Kluft licht het plan van het bedrijfsleven voor de ontwikkeling van de Schieoevers toe,
“Schieoevers maakt de toekomst”. De bedrijven hebben gehoor gegeven aan de oproep van Theun
Baller (januari 2018) om gezamenlijk met een plan te komen. René ziet een fundamenteel verschil
tussen dit plan en het COP. Waar het COP meer uitgaat van een blanco situatie, gaat het plan van de
bedrijven uit van de situatie zoals die nu is. Het motto moet zijn “koester wat je hebt en stimuleer
het gene wat er kan komen”. De bedrijven zijn geen tegenstander van een mix van werken en
wonen. Ze zien wel graag dat het wonen ten goede komt aan de bedrijven en dat bedrijven niet
worden beknot in hun bedrijfsvoering. Het COP legt een blauwdruk over de Schieoevers dat
bedrijven, waaronder o.a. zijn bedrijf (Festo), ongerust maakt.
René hoopt dat met constructief overleg verschillen opgelost kunnen worden. De bedrijvenkring
Schieoevers (BKS) heeft er daarom voor gekozen niet in de contramine te gaan, maar juist
constructief bestuurlijk overleg met gemeente aan te gaan. Er is afgesproken dat gemeente en BKS
samen een overzicht van de overeenkomsten en (fundamentele) verschillen tussen het COP en het
plan “Schieoevers maakt de toekomst” zullen opstellen voor de gemeenteraad. René heeft de hoop
dat de besluitvorming over de gebiedsontwikkeling van Schieoevers-Noord zal leiden tot een (nog)
betere benutting van de kracht en potentie van het gebied in het Delftse ecosysteem van kennis en
economie.
Hij bestempelt de samenwerking met de gemeente als constructief, maar bedrijven houden zich wel
het recht voor om zo nodig gerechtelijke procedures te starten. Hij waarschuwt ook. Grotere
(maak)bedrijven, zoals Festo en Prysmian, met buitenlandse hoofdkantoren zullen bij eventuele
verplaatsing niet vanzelfsprekend in Delft blijven.
Combinatie wonen en werken, innovatieve uitdaging – Peter Boelhouwer
De innovatieve uitdaging is hoe we wonen en werken (moderne maak industrie) kunnen combineren.
Peter Boelhouwer geeft aan dat de Schieoevers een uniek woonwerkmilieu kan worden. Er is veel
ruimte om te intensiveren met zowel wonen als werken, het ligt tussen twee stations, heeft een
haven en heeft grote hallen. Daarmee biedt het gebied veel kansen voor de grote behoefte aan
eenpersoonshuishoudens (denk aan starters van TU en aan de vergrijzing).
Peter formuleert een aantal gevaren en uitdagingen bij de ontwikkeling van het gebied. Voorkom,
zoals bij het Merwedekanaal in Utrecht is gebeurd, dat de bedrijvigheid verplaatst naar gebieden
buiten het stedelijk gebied, omdat je daarmee een groot mobiliteitsprobleem creëert. Daarnaast zijn
de financiën een uitdaging, want a) de gemeente heeft niet veel grond in bezit en b) omdat er een
spanningsveld ontstaat door bedrijvigheid te laten betalen met de opbrengsten van de woningen.
Het woonprogramma in binnenstedelijke transformatieplannen levert in veel gevallen een tekort op
en geen overschot. De uitdagingen zijn oplosbaar. Het is belangrijk het gebied zelf als uitgangspunt te
nemen en te bepalen wat het goed maakt en wat daarbij hoort. Bouw niet een overmaat aan
woontorens, dat kan wel prima bij het station.

Vestigingseisen maakbedrijven, zonering belangrijk – Gilbert Bal, Roots Beleidsadvies
Gilbert Bal geeft aan dat hij onderzoek heeft gedaan naar de locatiewensen van de hoogwaardige
maakindustrie. http://www.topdelftdesign.nl/wp-content/uploads/2018/10/Soortenmaakindustrie.pdf Dit is aan de gemeente aangeboden als input voor het COP.
Uit het onderzoek blijkt dat sommige bedrijven zich goed laten mengen met wonen. Dat zijn
bedrijven die zich beperken tot onderzoek, ontwerp en prototyping. Wonen kan hier helpen om een
goed vestigingsmilieu te creëren.
Maar er zijn ook maakbedrijven die zich minder goed laten mengen, de maakbedrijven met een focus
op productie. Daarbij gaat het om zowel bestaande als nieuw te ontwikkelen maakbedrijven. In het
plan van het bedrijfsleven is het uitgangspunt genomen om voor alle typen maakindustrie geschikte
vestigingsmilieus te creëren. In het COP lijkt voor een aantal typen maakindustrie geen plaats.
En dat is volgens hem een gemiste kans. Het rapport van Deetman is door de gemeente in de
kadernota 2017 o.a. vertaald in de ambities “Beauty” en “Brains”. Voor Beauty biedt de binnenstad
de ruimte om bezoekers naar zich toe te trekken. Voor het door ontwikkelen van de Brains heeft
Delft met o.a. TUdelft, RoboValley en YESDelft goud in handen. Voor de succesvolle bedrijven die
daar ontstaan en willen doorgroeien is er nu echter geen ruimte in Delft. Er is een actuele zoekvraag
van 40.000m2. Op Schieoevers zou ruimte voor deze bedrijven kunnen worden geboden.
Om de hoge woonambitie te halen, is in het COP van de gemeente een stapeling van wonen en
werken voorzien (woontorens). Dat belemmert de ontwikkeling van productie. Voor een goede
ontwikkeling is de zonering op de Schieoevers daarom belangrijk. Daar ligt een grote uitdaging.
Faciliterend beleid gemeente – Marco Broekman
De gemeente geeft zelf aan faciliterend op te treden bij het ontwikkelen van het gebied.
Stedenbouwkundige Marco Broekman benadrukt dat door aan te geven dat het perspectief nog vele
mogelijkheden openlaat. Ook als het COP definitief wordt gemaakt blijven er nog onzekerheden over
de ontwikkelingen op de midden en de lange termijn. We zullen moeten blijven nadenken over hoe
we kunnen intensiveren (dat heeft een grens, je kunt natuurlijk niet eindeloos stapelen), over hoe
het aantal banen kan toenemen, over de manier waarop de maakindustrie een plek kan krijgen, over
de manier waarop we de stad vormgeven. Er zal wel meer duidelijkheid moeten komen over de te
zetten stappen op korte termijn.
De gemeente heeft daarbij een faciliterende rol. In die rol zal de gemeente aangeven waar wel en
niet hoogbouw plaats kan vinden, waar wel en niet menging mogelijk is, etc.
Ook zal de gemeente het voortouw moeten nemen op een aantal punten: de manier waarop
mobiliteit wordt geregeld, de zorg voor voldoende voorzieningen, de groenstructuur. Dat vraagt om
investeringen die voor een deel gefinancierd kunnen worden uit de grondafdrachten van de
ontwikkelingen. De gemeente heeft ook een faciliterende rol als private partijen initiatieven nemen
in het gebied, zoals voor het gebied van de Schiehallen. Dat is juist de reden geweest waarom het
COP is gemaakt. Hoe moet gemeente op die initiatieven reageren?
De faciliterende rol van de gemeente ook dat ze in sommige gevallen kan zeggen dat bepaalde
gebieden ‘bevroren worden’, dus voorlopig niet beschikbaar zijn voor transformatie. Daarover is
ruimte om met elkaar in gesprek te gaan.
In gesprek over keuzes en aanpak – Derk van Schoten
Dit COP is een voorstel aan de stad. We hebben wel besloten dit zelf te maken, gebruik makend van
kennis en kunde die we om ons heen hebben. In dit voorstel zitten een aantal fundamentele keuzes
versleuteld. De gemeente ziet voor het gebied zowel een woonopgave als een opgave voor werken.
Wij denken dat het gebied alles in zich heeft om er anders mee om te gaan dan tot nu toe wordt
gedaan. Dat betekent ook dat sommige dingen daar niet in kunnen. Wij redeneren vanuit het COP
vanuit de toekomst: als we alles wegdenken en opnieuw beginnen, wat zou onze visie dan moeten
zijn voor dit gebied. Dat is iets heel anders dan als je vertrekt vanuit de bestaande situatie. We

hebben hier een essentieel deel van Delft in handen. De vraag is: welke koers slaan we in voor de
komende 30 jaar? Daarover willen we in gesprek met de stad.
Discussie met de zaal
Bottom-up benadering is nodig, participatie is essentieel.
Theo Thomassen (Delfia Batavorum) benadrukt de kern van de omgevingswet; participatie van
mensen in de omgeving. Dat is een bottom-up benadering in plaats van een top down benadering.
Toch lijkt de gemeente Delft nu met de Schieoevers wederom een top down benadering te hanteren.
Wat hij hier ziet is vergelijkbaar met wat met de plannen rond de Prinsenhof is misgegaan. De
gemeente maakt een programma van eisen, huurt een bureau in om een plan te maken en gooit dat
over schutting. Dan krijgen we discussie over de verschillende belangen (meer woningen, meer
bedrijven, en niet te vergeten cultureel erfgoed). Dit kan heel anders. In Binckhorst in Den Haag is
met alle betrokken in het gebied (mensen die er werken, wonen, op een andere manier gebruik van
maken) om tafel gegaan om de kernwaarden van het gebied te bepalen. Daarmee bereik je
overeenstemming bij alle betrokkenen, waarmee iedereen vanuit dezelfde bril naar zo’n gebied kijkt.
Dat staat in contrast met de methode bij de Schieoevers, waar iedereen vanuit zijn eigen optiek naar
de kernwaarden kijkt. Participatie is een essentieel onderdeel voor een geslaagde ontwikkeling van
de Schieoevers. Derk van Schoten merkt op dat in de Binckhorst in de afgelopen 10 jaar drie
verschillende strategieën zijn gevolgd: eerst een benadering met marktpartijen, vervolgens een
klassiek masterplan en in de laatste jaren pas een participatieve benadering. Maar daar draait het nu
om volgens Theo Thomassen. Waarom kan dat hier niet?
Ted van der Klauw van Inholland vraagt of de gemeente Delft gebruik maakt van de vele kansen die
de omgevingswet biedt om integrale afwegingen over milieuvraagstukken te maken bij het
ontwikkelen van de gewenste woon-werk milieu. Derk van Schoten antwoordt dat de gemeente er
nog niet voor kiest om deze plannen via omgevingswet te maken. Wel wil ze door middel van
pilotprojecten al gaan werken met de middelen van de omgevingswet. Belangrijk daarbij is
compensatie, waarbij gedacht kan worden aan afwisselingen van drukke plekken met rustige plekken
(groen, kwaliteit, rust).
Relatie tussen water en oever
Het water en de oevers spelen volgens Mark Hoogstad van Delft Design een belangrijke rol bij het
slagen van de gedroomde woon-werkmilieus. Marco Broekman antwoordt dat de voorgestelde
industrie geen watergebonden industrie zal worden, zodat er ruimte aan het water ontstaat voor
groene plekken en voor vervoer (recreatieve fietsverbindingen). Historische gebouwen als Lijm en
Cultuur en het Kruithuis zijn mooie elementen om die groen/blauw ruimten te versterken.
Natuur inclusief denken
In het COP is volgens Jos van Koppen weinig aandacht voor het natuur inclusief denken. Hij vraagt
aandacht om dit serieus mee te nemen bij de ontwikkeling van de Schieoevers door middel van
permanente constructieve gesprekken tussen de gemeente en de Natuurvereniging (KNNV). Hierbij
zal ook nadrukkelijk de manier waarop hittebestendigheid in het gebied een plek krijgt wordt
omgegaan een plek moeten krijgen.
Afronding
Stefan Brandligt (GroenLinks, gebiedswethouder voor de Schieoevers) is positief verrast over de
grote belangstelling vanavond voor de ontwikkeling van de Schieoevers. Dit is ook terecht gezien de
omvang en het tijdsbestek van de ontwikkeling. Toen het huidige college aantrad waren er
stekeligheden met BKS. B&W zijn blij dat het overleg met BKS weer op de rails is gekomen. De

gemeente gaat nu ook de stad hierbij uitgebreid betrekken. Daarvoor worden de vijf thema’s die in
het COP genoemd worden tot drie clusters gemaakt:
1. Maakindustrie en stedelijk milieu
2. Duurzaamheid en mobiliteit
3. Sociaal inclusief & cultureel divers
Op deze drie thema’s worden bijeenkomsten georganiseerd. Die leveren onder andere de input om
het concept ontwikkelplan tot een definitief ontwikkelplan te maken. Dat betreft een adaptief plan;
een idee vanuit de toekomst. Hoe het eindbeeld wordt is nog niet bekend, maar als de aanwezigen
bij de ontwikkeling betrokken blijven dan wordt het volgens hem zeker een mooi eindbeeld. De
gemeente nodigt iedereen uit mee te denken. Nog voor de kerst zal alle informatie over de
bijeenkomsten te vinden zijn op www.delft.nl/schieoevers. TOPdelft zal in haar programma in de
komende maanden zeker ook een vervolg op dit stadsgesprek organiseren.
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