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TOPdelft in 2021 
 
Vrijplaats 
TOPdelft is een vrijplaats. Waar iedereen - inwoners van Delft, ondernemers, vertegenwoordigers van 
organisaties, belanghebbenden of gewoon nieuwsgierigen - elkaar kunnen ontmoeten, naar elkaars 
verhaal kunnen luisteren, de vragen en belangen van anderen leren kennen. TOPdelft maakt jaarlijks 
een programma rond actualiteiten, opgaven of simpelweg interessante ontwikkelingen. Vooral staan 
we open voor thema’s of debatten die inwoners zelf inbrengen of initiëren, voor initiatieven van 
bedrijven, instanties en overheden die actief zijn in Delft en de omliggende regio. 
 
We vinden het belangrijk dat mensen elkaar ontmoeten. Als dat ook in 2021 vanwege de coronacrisis 
nog even niet kan, dan zoeken we andere wegen om de virtuele ontmoeting en het gesprek gaande te 
houden. Want ook voor ontwikkelingen in onze stad geldt: alleen samen kunnen we daaraan 
vormgeven. 
 

 
Lezingen en debatten vinden doorgaans plaats in het Prinsenkwartier 
 
 
 
Ontstaan 
TOPdelft is ruim 10 jaar geleden gestart onder de naam Techniek-Ontmoetings-Punt, vanuit het idee 
dat kennis, techniek en samenleving meer met elkaar moeten worden verbonden. Al snel werd daar 
het perspectief van innovatie en creativiteit aan toegevoegd. Later zijn we de naam TOPdelft gaan 
gebruiken en zijn we onze aandacht in bredere zin gaan richten op vraagstukken en initiatieven van 
stad en regio. 
 
Ontmoetingen 
Ontmoeten kan op vele manieren. De vormen die TOPdelft gebruikt zijn bijvoorbeeld lezing, college, 
informatieve bijeenkomst, leeravond, matchmaking, speeddaten, ronde tafel, debat, stadsgesprek 
(dialoog), diner pensant, world café. In 2020 hebben we aan het bestaande repertoire ook online 
formats toegevoegd, waar we in 2021 mee zullen doorgaan. 
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Videoserie ‘Stadmakerspodium Online’, voorjaar 2020 
 
 

 
 
Online Stadsgesprek TOPdelft in Lijm en Cultuur, juli 2020 
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Wijkwandeling collectieve woonvormen, Tanthof, september 2020 
 
 

 
 
Stadsgesprek Vergroenen, oktober 2020 
 
 
 

Samenwerkingsverbanden 
 
Prinsenkwartier 
TOPdelft participeert in de coöperatie Prinsenkwartier. Andere partners binnen het Prinsenkwartier zijn 
ontwerpersvereniging DelftDesign, de Kunstsuper Delft, en de stichting Beeldende Kunsten Kadmium. 
Met het Prinsenkwartier is op het Agathaplein een centrum van creativiteit, innovatie en sociale 
verbetering ontstaan voor een breed publiek. Naast het TOPdelft-programma zijn er wisselende 
tentoonstellingen, er zijn vergaderruimten en er is een maakruimte voor kleinere producten, er worden 
verschillende workshops en cursussen gegeven en podia en pleinbijeenkomsten georganiseerd. Café 
Barbaar en het grote terras zijn normaliter zes dagen in de week geopend. Het Prinsenkwartier is ook 
een leerwerkbedrijf van de Stichting Stunt, waardoor een deel van de facilitaire dienstverlening en 
ondersteuning wordt verzorgd door mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.  
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BètaBalie 
BètaBalie is een samenwerking van TOPdelft en DelftDesign met de TU Delft, Studium Generale, 
Stichting Toekomstbeeld der Techniek (STT), Theater de Veste en Filmhuis Lumen. Doel van de 
BètaBalie is de stad betrekken bij ontwikkelingen op het gebied van technologie en maatschappij. 
Daarvoor werken de organisaties samen aan een thematische programmering die in verschillende 
formats en op verschillende locaties wordt aangeboden (zoals Prinsenkwartier, Theater de Veste en 
Science Centre). Bij TOPdelft ligt het accent op kennis en debat.  

DelftDesign is als ontwerpersvereniging de vaste partner van TOPdelft bij de uitvoering van 
challenges en een aantal specifieke programma’s zoals het Architectuurcafé, het Spoorzonecafé en 
het programma Nieuw en Anders Ontwikkelen.  

Andere partners van TOPdelft binnen Delft zijn de Adviesraad Sociaal Domein, 
bewonersorganisaties en huurdersorganisaties, Studenten Vrijwilligerswerk Delft, Economisch 
Platform Delft, Platform Energietransitie Delft, Gebiedsfondsen, Ondernemersfonds, BKS, VNO/NCW, 
etc. 

    

 
 
 

Inhoudelijke programmalijnen 2021 

TOPdelft programmeert haar activiteiten langs 4 programmalijnen, 3 rond de merkwaarden van Delft 
(technologie, innovatie, creativiteit) en een meer integrale lijn voor stadmakers over vraagstukken, 
opgaven en initiatieven van de stad. Grofweg komen de 4 programmalijnen maandelijks in de agenda 
voor, of vaker als de actualiteit daar om vraagt.  

 
1. Stad van technologie 

 
TOPdelft wil als partner van de BètaBalie de stad betrekken bij de ontwikkelingen die zich afspelen op 
de campus van de TU Delft. Eerdere thema’s waren: klimaat, robotica, technology for life, bio-science 
en privacy-security. In 2021 staan de thema’s voedsel, kunstmatige intelligentie, kernenergie en de 
programmalijn: ‘de strijd om de toekomst’ centraal, waarbij we dieper ingaan op de grootste 
uitdagingen voor de mensheid in de 21e eeuw. Daarbij hoort ook de aandacht voor energie en klimaat.  

 
2. Stad van innovatie 

 
De toekomst van de stad 
Rond de toekomst van de stad zijn er vele vragen. Wat leeft er in de wijken? Wie komen er wonen en 
wat staat er te gebeuren? Wanneer is een wijk leefbaar? Lukt het om langer en blijer thuis te wonen? 
Er lijkt een disbalans in vraag en aanbod van nieuwe collectieve woonvormen. We maken in onze 
programmering een connectie met de tentoonstelling 'Together' (over collectieve woonvormen) die in 
2021 naar Delft komt. Hoe vinden 100.000 Delftenaren elkaar? Via wijkgesprekken zullen we deze 
onderwerpen aan de orde stellen. We gaan op zoek naar nieuwe functies van de stad. Dat doen we 
door eerst te kijken hoe het was en wat er gaande is en dan na te gaan wat er moet komen. In heel 
Nederland zien we dat steden zich transformeren.  
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De verbonden stad 
De verbonden stad hangt nauw samen met het voorgaande. In samenwerking met de gemeente, de 
Raad van Kerken en platform Bruggen Bouwen Delft organiseert TOPdelft de Hugo de Groot-lezing. 
Deze lezing inspireert tot een hedendaagse invulling van de verbonden stad. 
 
Delft 2040: wat voor stad willen we zijn? 
De gemeente Delft heeft het voornemen het aantal woningen en arbeidsplaatsen de komende jaren 
fors uit te breiden. Dat betekent dat er op diverse plekken in de stad grote veranderingen zullen 
plaatsvinden. De afgelopen jaren concentreerde de bouwactiviteiten zich vooral in de spoorzone. Dat 
zal nog wel even blijven en daar zal de nodige aandacht aan worden besteed. Nieuwe locaties zijn de 
Schieoevers, Tanthof, de Beatrixlaan en dergelijke. Samen met betrokken partijen zal een programma 
worden ontwikkeld om deze bouwopgave beter te leren kennen. 
 
Wijken&Innovatie&Zorg  
In dit programma biedt TOPdelft een discussieplatform voor innovaties op het gebied van 
ondersteuning, zorg en welzijn in Delftse buurten en wijken. Hier kan de uitwisseling van ervaring, 
kennis en creativiteit in het sociaal domein plaatsvinden via ontmoeting en debat, maar ook door 
gezamenlijk doen en ervaren. Het kan daarbij gaan om technische en om sociale innovaties. TOPdelft 
werkt vanuit het perspectief van de burger, in het bijzonder van burgers die zorg en ondersteuning 
nodig hebben voor hun zelfredzaamheid en veerkracht. 

 
Lokale democratie 
De klassieke Grieken bedoelden met democratie ‘zeggenschap van het volk’. Democratie is veel meer 
dan politiek, of eens in de vier jaar een briefje in de stembus. Democratie is de manier waarop we elke 
dag met elkaar samenleven. De manier waarop de mensen zichzelf organiseren in het publiek 
domein, in vitale wijken en gemeenschappen. Waarbij we naar elkaar luisteren, rekening houden met 
verschillende belangen en waar iedereen een stem heeft. We haken aan op de plannen van het 
college en verkennen nieuwe wegen om tot oplossingen te komen. 

 
3. Creatieve stad 

 

Kunst en techniek 
Kunst en Techniek zijn beide een uitdrukking van de menselijke verbeelding maar op een 
verschillende wijze. Bij de een is het de schoonheid en het gevoel dat centraal staat en bij de ander de 
waarheid en de rede. Kunst en techniek hebben beide grote invloed op de maatschappij. Wat we doen 
en hoe we het doen worden bepaald door de cultuur en de hulpmiddelen waar we over beschikken. 
Delft is daarom een goede plek om de betekenis van beide voor de toekomst te ervaren. 

Living lab cultuur en technologie 
Op bijzondere stedelijke locaties ontmoeten wetenschap, techniek, kunst en cultuur elkaar om het 
publiek te verrassen, informeren en te betrekken. In een living lab kan bijvoorbeeld een ruimte worden 
ingericht door een creatieve kunstenaar in samenwerking met een technische wetenschapper. De 
opdracht is om een onderzoeksvraag te etaleren. Het publiek wordt uitgedaagd te reageren en mee te 
werken. Het kan bijvoorbeeld gaan over nieuwe energievormen of de mogelijkheden van robotica. De 
livinglabs zijn toegankelijk voor een breed publiek. In 2021 wordt aandacht besteed aan muziek en 
techniek.  

Het nieuwe ontwikkelen  
DelftDesign werkt al een aantal jaren aan ‘Het nieuwe ontwikkelen’. Na het project ‘Gebruik de Lege 
Ruimte’ in de Spoorzone is een inventarisatie gestart van kansrijke plekken in de stad onder de titel: 
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Atlas van de Lege Ruimte. Kansrijke herontwikkelingslocaties zijn opgespoord en nieuwe vormen van 
herontwikkeling worden ondersteund. Zo is ruimte bepleit voor meer zelfbouwers en bouwgroepen in 
de spoorzone. De expertise die inmiddels is opgedaan om met bewoners samen plannen te 
ontwikkelen willen zij ook inzetten in Delft. Tegelijkertijd krijgen waardevolle plekken en gebouwen in 
de bestaande stad de aandacht: hoe kunnen deze ook in de toekomst een vitale functie in de stad 
behouden? 

 
Vervolgcursussen filosofie 
De cursussen filosofie waren een groot succes. Na de basiscursus volgden de cursussen filosofie en 
religie, filosofie en politiek en filosofie en wetenschap. In 2020 moest de cursus economie en filosofie 
vanwege corona worden stilgelegd. In 2021 zal dat onderwerp worden afgerond. Mogelijke 
vervolgonderwerpen zijn ‘kunst en filosofie’, ‘oosterse filosofie’ en ‘techniek en filosofie’. 

 
4. Stadmaken: vraagstukken, opgaven en initiatieven van 

de stad 
 
 
Stadsgesprekken 
TOPdelft heeft in de afgelopen jaren met succes een aantal stadsgesprekken gevoerd over grote 
actuele vraagstukken van Delft. De financiële crisis van de stad en het antwoord daarop in het rapport 
‘Delft, parel in de Randstad’, vormde het startpunt. Het advies van Wim Deetman (2016) schetste de 
grote opgaven voor Delft en het heeft een impuls gegeven aan de noodzaak om samen te werken 
vanuit de kracht van Delft. Op onze stadmaken-agenda staan: de omgevingsvisie, het mobiliteitsplan 
en de toekomst van Delft. 
 
Stadmakerspodium 
In het Prinsenkwartier werd in 2014 de ‘Stadsambassade Delft’ geopend. Actieve stadmakers uit Delft 
namen circa 100 stadmakers uit andere steden mee op excursie langs lokale initiatieven die de stad 
van de toekomst maken. Sindsdien hebben we het contact met allerlei initiatiefnemers gekoesterd. Er 
ontstaan telkens nieuwe initiatieven waarin ondernemende burgers, nieuwe collectieven en doe-
democratie vaak een grote rol spelen. De nieuwe energie die dit gedreven pionieren met zich 
meebrengt is van grote waarde voor de stad en belangrijk om zichtbaar te maken. In 2021 organiseren 
we opnieuw wijkexcursies, desnoods virtueel.  
 
Serie Stadsportretten 
Vanwege de coronacrisis is de onderlinge interactie minder intensief en anders. We proberen digitaal 
vorm te geven aan uitwisseling van gedachten, ideeën en verhalen, maar er ontbreekt een dimensie. 
Om toch actuele of sluimerende vraagstukken boven water te krijgen willen we in 2021 een project 
'stadsportretten' initiëren. In deze serie zullen we 'willekeurige Delftenaren' in woord en beeld laten 
portretteren door een fotograaf en journalist. Het gaat daarbij om een levendige en persoonlijke schets 
van de persoon zelf en zijn situatie. Zijn of haar levensverhaal en toekomstdromen. In de portretten 
van de betreffende Delftenaar zien we terug wat de kracht van de persoon is in relatie met de Delftse 
context (buren, instanties, woonsituatie, werksituatie, kansen en moeiten). Kort en krachtig 
samengevat: zijn lot en zijn vrijheid. De portetten/interviews worden gedeeld via verschillende kanalen. 
We zoeken hierin onder andere de samenwerking met Kadmium waarbij we verkennen wat de 
mogelijkheden zijn van een tentoonstelling van de geschreven en gefotografeerde portretten. We 
hopen via deze interviewserie nieuwe inspiratie op te halen voor thema's die we op het TOPdelft-
podium kunnen agenderen. De serie portretten wordt als het ware een röntgenscan van de stad, 
waarover we het gesprek kunnen voeren, waaruit we wellicht kunnen afleiden voor welke nieuwe (of 
oude) thema's meer aandacht nodig is in onze programmering. 
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TOPdelft en zijn vrijwilligers 
Nagenoeg alle hiervoor genoemde activiteiten worden bedacht, ontwikkeld en uitgevoerd door burgers 
van Delft. Deze vrijwilligers werken in velerlei rollen samen en zijn de kurk waarop TOPdelft drijft en 
voortbouwt. Nu in de tijd van 1,5 meter afstand, quarantaine en dus weinig mogelijkheden om elkaar 
echt te ontmoeten willen we het belang van deze vrijwilligers extra benadrukken en hen hier ook 
noemen: Linda Ammerlaan, Jurrian Arnold, Jan Bloemberg, Anita Boone, Jan Brouwer, Michiel 
Brouwer, Josée Claassen, Michiel Dol, Jacoba van Gastel, Rico Heykant, Ineke Hulshof, Rob 
Hundman, Erik van Hunnik, Peter Joncquiere, Viona de Jong, Netty Jongepier, Jan Kadijk, Fred Krul, 
Lester Lardenoye, Maartje Martens, Ben Noordlander, Ruud Overtoom, Peter van der Poel, Nelly de 
Ridder, Karel Sant, Siska Surja, Hanneke van der Ven. 
 
TOPdelft zoekt versterking 
Het organiseren van lezingen, debatten, stadsgesprekken, cursussen en soms een tentoonstelling of 
een living lab doen we al jaren. Dit alles wordt zoals gezegd door vrijwilligers gedaan. Gedreven 
mensen die in hun vrije tijd graag iets voor de stad willen doen. We hebben continu behoefte aan 
nieuwe vrijwilligers die een deel van de activiteiten willen vormgeven. We streven ernaar om onze 
organisatie te professionaliseren, zodat vrijwillige programmamakers goed ondersteund worden bij 
hun activiteiten. 
 
 
Meer informatie: info@topdelft.nl 
Website: www.topdelft.nl 
 
 
 


