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In dit stadsgesprek stond de wisselwerking tussen Campus en Stad centraal. Wat is de positie van
het op deze avond gepresenteerde Ruimtelijk Ontwikkelperspectief voor de Campus hierbij?
De (onbeheersbare) groei van het aantal studenten is een bijna onmogelijke opgave voor de stad
en voor de TU Delft. We kunnen wél in gesprek gaan, over de mobiliteit, de overlast, hoe we
normaal met elkaar omgaan en het verdelen van de huisvesting over de stad en in de regio.
Moderator Kim Huijpen en Wolter Smit leiden de avond, de derde in deze reeks. De basis hiervoor
werd gelegd in het convenant dat een aantal jaren geleden tussen de gemeente en de TU Delft is
gesloten. Dit convenant bestaat uit drie pijlers, waarbij deze avond wordt ingegaan op de pijler “stad
als campus, campus als stad”. De overige twee pijlers zijn “ecosysteem van kennis en economie” en
“universitaire gemeenschap, stad en inwoners”.
1. Aftrap door de bestuurders
De uitwerking van het convenant
De afgelopen 4 jaar is al veel gebeurd in het teken van het convenant, legt rector magnificus van de
TU Delft Tim van der Hagen uit. Er zijn veel initiatieven waarbij de kennis van de universitaire
gemeenschap benut wordt, de derde pijler. Zo zijn in het curriculum de vakken beter verbonden met
de stad en zijn er projecten rond eenzaamheid en openbaar groen. Dit alles is makkelijker geworden
door de samenwerking. Maar niet alleen het benutten van kennis, ook vrijwilligerswerk door
studenten voor de inwoners van Delft biedt een kans geeft burgemeester Marja van Bijsterveldt aan.
De gemeente en de TU Delft hebben daartoe drie kern-organisaties aangewezen, namelijk Studenten
Vrijwilligerswerk Delft (SVD), Stichting present en Stichting Move. Zij ondersteunen deze
organisaties, maar ze spreken er ook targets mee af. Zo investeren ze in SVD door het bestuur
financieel en met tijd te ondersteunen met zogenaamde RAS-maanden (Regeling Afstudeer Steun).
Daarnaast zijn er nog veel andere initiatieven van vrijwilligerswerk waarvan zij de professionalisering
ondersteunen.
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Belang van de TU Delft voor de stad

Hoewel het ook een belasting is, is de aanwezigheid van de TU Delft ook van groot belang voor de
stad Delft. Dat maakt dat de stad boven het gemiddelde uitstijgt; de hele wereld kent haast Delft “de
stad van techniek en innovatie”. De burgemeester en de rector besturen bijna samen de stad, zowel
met betrekking tot dagelijkse zaken als tot het uitzetten van de grote lijn. Dat betekent dat beiden
dus een grote verantwoordelijkheid hebben: “we hebben beiden hart voor de stad en de universiteit,
we zien de problemen, maar zijn trots”.
Om een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven te realiseren zet de gemeente in op een meer
divers woonbestand, zodat werknemers in de buurt van de bedrijven kunnen wonen. Ook worden er
van 2020 tot 2023, 2000 extra studenten woningen gebouwd, waarvan er al 1600 gerealiseerd zijn.
Maar daar kan de stad de groei van het aantal studenten nog niet mee opvangen.
De groei van het aantal studenten vormt een geweldige opgave
Tim geeft aan dat de TU Delft dit jaar 26000 studenten telt, een aantal dat alleen maar zal toenemen
in de toekomst (met name met Nederlandse studenten). Dat komt omdat de TU Delft een
aantrekkelijke universiteit is, steeds meer Nederlanders gaan studeren en er veel mensen in de
techniek nodig zijn.
Niet alleen uit Nederland, ook uit het buitenland vindt een grote instroom van studenten plaats.
Door de bachelor opleidingen in het Nederlands te houden beperk je die instroom enigszins, maar
door wetgeving is bepaald dat je de instroom niet mag tegenhouden; studenten kunnen niet
geweigerd worden. De TU Delft staat met de handen in het haar: “het overkomt ons”. Daarbij kost
iedere student die erbij komt geld, want in de afgelopen 10 jaar heeft de TU Delft niet meer budget
gekregen, terwijl het aantal studenten verdubbeld is. De 3% die de universiteit er van de overheid bij
krijgt heeft daarbij weinig betekenis. Ook kunnen externe factoren ervoor zorgen dat de toestroom
van studenten enorm toeneemt. Denk bijvoorbeeld aan de Brexit, waardoor ineen keer veel meer
internationale studenten voor een universiteit op het vaste land kiezen dan het Verenigd Koninkrijk.
De zaal reageert verbaasd: “Als ondernemer kan ik dit niet geloven: hoe kun je met zulke
onzekerheden over de aantallen studenten een bedrijf managen?” vraagt Gé Kleijweg.
De rector geeft toe dat er een grote dynamiek is in de toestroom, maar dat dit elk jaar weer met veel
kunst en vliegwerk toch lukt.
Maar we kunnen wél in gesprek gaan over die opgave
De onbeheersbare groei van de studenten is dus een groot probleem, omdat de TU Delft het qua
budget niet aankan, de infrastructuur van de campus sterk verouderd is (er zal voor honderden
miljoenen in accommodatie geïnvesteerd moet worden) en omdat het een grote vraag is of de stad
dat aantal wel aankan. De stad telt in de nabije toekomst immers 35000 studenten en medewerkers;
“we willen toch geen stad die voor de helft uit studenten bestaat” aldus de rector.
Maar “we kunnen wél in gesprek gaan, over de mobiliteit, de overlast, hoe we normaal met elkaar
omgaan en het verdelen van de huisvesting over de stad en in de regio” zegt hij. Zo wordt de
problematiek rond overlast uiterst serieus genomen door de TU Delft. Dat begint al door daar tijdens
de OWEE aandacht aan te geven. Alex Lokhorst (supervisor OWEE) legt uit dat er de afgelopen drie
jaar een grote verandering is ingezet. Zo zijn afspraken met de OWEE mentoren gemaakt over hoe
zich te gedragen, waarmee ze het voorbeeld van de TU Delft zijn. Ook het eindfeest is verplaatst, van
de grote markt naar de campus, om zo de stad te ontlasten. En voor alle inwoners is het programma
transparanter gecommuniceerd.
Ideaal aantal studenten
De zaal vraagt zich af wat voor de TU Delft een ideaal aantal studenten is en waarom? De rector
geeft aan dat 25.000 studenten goed bij de stad past zowel qua bestuurbaarheid als fysiek. Dat is een
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stuk meer studenten dan het aantal in de tijd dat de goede naam van de TU Delft is gemaakt
(namelijk 10.000), omdat de ingenieurs nu hard nodig zijn. Tim ziet het als een maatschappelijke
plicht om mensen op te leiden. De burgemeester vindt het belangrijk dat het om een optimum gaat
waarbij sprake is van een stad met de beste universiteit én een stad waar alle Delftenaren van
zeggen dat het prettig is te wonen. Daar is geen vast aantal voor te noemen.
Taskforce studentenhuisvesting
Marja van Bijsterveldt vertelt dat er een gezamenlijke taskforce is, waarin alle mogelijkheden voor
studentenhuisvesting worden bekeken. Zo wordt er ook buiten de stad gekeken voor het realiseren
van geschikte studenten woningen, bijvoorbeeld in Schiedam rond het station en in Pijnacker. Op dit
moment vindt een actualisering van de woningbouw prognose plaats door wethouder
volkshuisvesting Karin Schrederhof.
De burgemeester stelt voor in januari of februari hierover door te praten. Dit vraagstuk raakt de hele
Delftse samenleving en het is van belang het draagvlak in de stad voor de universiteit te behouden.
Het is belangrijk dat Delft een evenwichtig woning aanbod heeft, waarbij er ook op regionale schaal
gekeken dient te worden. Daarom wordt er nu bijvoorbeeld in een rustiger tempo gebouwd aan
sociale huisvesting; die groep heeft juist ook baat bij een meer evenwichtig woning aanbod.
Om dit soort problematiek te bespreken is er ook overleg met de burgemeesters van andere
universiteitssteden, samen met het ministerie van Binnenlandse zaken, de Vereniging van
Nederlandse Universiteiten (VSNU) en de Vereniging Hogescholen.
2. Presentatie Ruimtelijk Ontwikkelperspectief TU Campus door Marc Numann
Link naar presentatie: http://www.topdelftdesign.nl/wp-content/uploads/2019/09/PresentatieRuimtelijk-Ontwikkelingsperspectief-TU-Campus-min.pdf
De TU Delft, zo legt Marc Numann uit, werkt de komende 10 jaar met beperkt budget aan de
opgaven voor de campus. De fysieke ontwikkeling van de campus wordt gestructureerd rond vier
verhalen:
 Groene en natuurlijke campus
 Gezonde en levendige campus
 Verdunning gebouwen, verdichting van mensen
 Kruisbestuiving & identiteit
Door de campus in drie zones op te delen (een noordelijk, midden en zuidelijk deel) wordt deze
beloopbaar en befietsbaar (door de fiets langs de randen leiden). Ook wordt ontmoeting
gegenereerd door voorzieningen te verspreiden in clusters over de campus en komt de focus op
sport te liggen. Daarnaast blijft strategische ruimte voor ontwikkeling belangrijk.
De komende jaren verlaat TU Delft het noordelijke deel (scheikunde is reeds verkocht), wat ruimte
oplevert voor 300 woningen. Het midden wordt zo efficiënt mogelijk gebruikt. De toekomst ligt in het
zuidelijke deel, daar wordt ingezet op de ontwikkeling van bedrijven. Daar zijn nu al startups, maar
het aantrekken van scale ups is nog een flinke opgave.
3. Discussie met de zaal
In de discussie met de zaal wordt gesproken over hoe er gewoond kan worden op de campus, hoe de
levendigheid versterkt kan worden en hoe voorkomen kan worden dat de campus als een eiland blijft
fungeren.
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Wonen op de campus
Vanuit de zaal wordt de vraag opgeworpen “waarom er in het Ruimtelijke Ontwikkelperspectief geen
aandacht gegeven is aan wonen op de campus?” Er zou bijvoorbeeld gedacht kunnen worden aan
experimentele woonvormen, ruimte voor gepensioneerde ingenieurs en tijdelijke huisvesting die
tevens een rol kunnen spelen als placemaking.
Hoewel de visie focust op de primaire hoofdzaken onderzoek, onderwijs en werken, acht de TU Delft
het niet ondenkbaar dat er ook woningen bij komen op de campus. Maar de TU Delft is heel zuinig op
de grond en kijkt dus goed hoe grond uitgegeven wordt. Daarvoor wordt met name naar de randen
gekeken, wat tevens voor een goede verbinding met de stad Delft zorgt. Hiervoor is de TU Delft ook
met de gemeente in gesprek over bereikbaarheid. Dit komt terug in de ‘mobiliteitsvisie’ welke
binnenkort die binnenkort door de gemeente naar buiten wordt gebracht.
In de campusvisie staat weinig over studentenhuisvesting, omdat de TU Delft daar zelf geen taak in
heeft. Daarom wordt er met DUWO samengewerkt en gekeken naar bijvoorbeeld de mogelijkheden
van tijdelijke huisvesting. De vrijkomende ruimte in het noordelijk deel van de campus kan ook goed
voor woningen gebruikt worden, maar de vraag is of dat studenten woningen worden. Belangrijk in
dit perspectief is in ieder geval dat de focus in de campus is gericht op de opleiding van jonge
ingenieurs.
Levendige campus
De zaal vraagt zich af hoe de campus nu echt levendig en sociaal veilig wordt. De woningen op de
campus dragen bij aan de levendigheid daarvan. Ook de ontwikkeling van 1000 woningen op het
oude TNO terrein zal daar aan bijdragen; tenslotte zullen die bewoners gebruik maken van de
tramhalte op de campus. De burgemeester geeft aan dat de stad zich inzet op de levendigheid van de
campus, zodat de studenten niet alleen op de stad aangewezen zijn. En ook dat de overige inwoners
van Delft naar de campus komen om wat te drinken, met andere woorden: “de campus is stad, de
stad is campus.” Dit dient het uitgangspunt te zijn bij de ontwikkeling van de gehele stad.
Voor het verlevendigen van de campus liggen de oplossingen op de schaal van de gehele campus,
waarbij je de dichtheden bewust moet verdelen. Door bijvoorbeeld een aantal belangrijke gebouwen
aan het eind van de campus te plaatsen kan de centrale as verlevendigd worden.
Campus niet als eiland
Een betrokken inwoonster van de stad vraagt zich af hoe voorkomen kan worden dat de campus een
eiland in de stad blijft. De burgemeester geeft aan dat het heel belangrijk is dat de verbinding tussen
stad en de campus gemaakt moet worden. Hoe je dat doet en hoe ver je daar in gaat terwijl de
primaire taak van de campus het onderzoek is, is de vraag. Volgens de zaal zou er veel meer
wisselwerking dienen te zijn tussen de Schieoevers en de campus op het gebied van dichtheid. Ook
zou de campus aantrekkelijker gemaakt kunnen worden door meer aandacht aan architectuur te
geven, zodat Delft trots kan zijn op de campus en er veel bezoekers naar toe zullen komen.
Afronding
De burgemeester en de rector sluiten de avond af door aan te geven dat zowel de stad als de TU
Delft beiden een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben. En hoewel beiden hun eigen opgaven
hebben (waarbij de stad een soms breder belang dient) is het belangrijk elkaars opgaven te blijven
begrijpen. Zo zijn ze in gesprek over wonen in de campus, waarbij wel de primaire doelstelling van de
TU vooraan staat. Begin volgend jaar praten we door over de woningopgave.
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