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1. INLEIDING

1.1  Aanleiding

Het klimaat verandert. Om Delft veilig en 
leefbaar te houden zijn maatregelen nodig 
die complex en omvangrijk zijn. De gemeente 
Delft is zich bewust van het belang van 
klimaatadaptatie om een leefbare omgeving 
voor de burgers en bedrijven te behouden. Ze 
wil via het Project Klimaatadaptatie Delft Zuid 
Oost een concrete aanpak voor 
klimaatadaptatie ontwikkelen. De doelstelling 
van dit project is:

Het ontwikkelen van een klimaat adapta-
tie strategie die inpasbaar is in integrale 
gebiedsontwikkelingsprojecten.

Het participatieproces is een onderdeel van 
dit project. De klimaatverandering die ons te 
wachten staan vergt een actieve 
betrokkenheid van diverse partijen. 
De ervaring van de laatste jaren leert dat er 
naar nieuwe wegen gezocht moet worden om 
deze betrokkenheid vorm te geven. 
De wateropgave komt meer en meer in een 
duidelijke maatschappelijke context te staan. 
Dat leidt tot het besef dat waterbeheer niet 
achter de deuren van de waterbeheerder 
wordt bedreven maar met de ramen open. 
Andere organisaties zullen bij het oplossen 
van de opgave worden 
betrokken. 

Delft is bovendien in de unieke positie dat het 
een keur aan technische wetenschappelijke 
instituten herbergt en gaat de 
samenwerking met deze instituten intensi-
veren om deze verandering op een creatieve 
wijze te voltrekken. Duidelijk is dat Delft veel 
te bieden heeft op het terrein van klimaat-
adaptatie om een inspirerend voorbeeld te 
worden met het project Klimaatadaptatie Delft 
als een van de eerste projecten onder het 
nieuwe logo Delft Blue Technology.
 

In dit rapport wordt het proces en resultaat 
van het participatieproces beschreven van het 
Project Klimaatadaptatie Delft Zuid Oost. Het 
proces richt zich op het ontwikkelen van een 
concrete aanpak voor klimaatadaptatie waar-
bij integrale oplossingen worden gezocht die 
direct leiden tot een kwaliteitsverbetering van 
de leefomgeving in de TU-wijk door te kijken 
naar kansen, mogelijkheden en combinaties 
van water, groen en stedenbouwkunde. 
De aanpak en instrumenten die hiervoor 
worden ontwikkeld en de ervaringen die hier-
bij worden opgedaan kunnen in andere wijken 
en stedelijke gebieden worden ingezet om de 
klimaatopgave vorm te geven en maatschap-
pelijke problemen die hieraan gerelateerd zijn 
op te lossen. 
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1.2 Voorwaarden voor succesvolle 
 participatie

Vernieuwend aan het Delftse projectplan is 
dat een klimaatadaptatiestrategie wordt 
ontwikkeld voor de bestaande stad met alle 
relevante belanghouders. Deze strategie 
wordt geïntegreerd met ruimtelijke proce-
dures en planvormingsprocessen teneinde 
zorg te dragen voor verankering. De strategie 
wordt binnen een pilotgebied ontwikkeld en 
vervolgens gekoppeld aan de procedures voor 
de project-MER en de bestemmingsplannen. 

Om klimaatadaptatie in de huidige samen-
leving te doen slagen zijn aanvullende 
communicatieprocessen nodig bij de totstand-
koming en uitvoering van de klimaatadapta-
tiestrategie. Betrokkenheid van belanghouders 
is nodig vanwege het draagvlak en de 
creatieve inbreng ten einde de kwaliteit van 
de voorstellen te vergroten.

Voor succesvolle participatie gelden de vol-
gende voorwaarden:

• Er vindt tweerichtingsverkeer plaats  
 tussen overheid en samenleving. De  
 maatschappelijke organisaties, bedri 
 jven en burgers zijn zich bewust van  
 de feitelijke situatie én de overheden  
 zijn zich bewust van de ideeën en   
 wensen vanuit de burgers, bedrijven  
 en maatschappelijke organisaties.

• Het is verder van belang dat partici  
 panten aan het begin van een proces  
 weten waar ze aan toe zijn. Duidelijk  
 moet zijn waaraan ze deelnemen, wat  
 het doel is van hun inzet, hoe het par 
 ticipatieproces wordt ingericht   
 en wat de mate van invloed is die zij  
 kunnen uitoefenen. 
• De gemeente is hoeder van het alge 
 meen belang. Dat betekent dat de ge 
 meente alle belangen van mogelijke  
 partijen en personen in beeld brengt  
 tijdens het participatieproces. De ge 
 meente heeft de plicht om de belangen  
 van partijen die niet aan tafel zitten  
 zichtbaar te maken in het participatie 
 proces. Deze belangen moeten worden  
 betrokken in de totale afweging. 
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1.3 Pilotgebied Delft Zuid-Oost

Als pilotgebied is gekozen voor het gebied 
Delft Zuid-Oost (zie figuur). Het gebied be-
staat deels uit woongebieden en deels uit het 
TU terrein. In het gebied is al enige jaren een 
transformatie gaande. De TU streeft naar de 
ontwikkeling van een internationale campus 
en dat betekent de ontwikkeling van een groot 
aantal studenten woningen en de aanpassing 
van diverse bestaande TU gebouwen. Mid-
den in het gebied is een park aangelegd en 
de komende jaren zal er een tramverbind-
ing worden gemaakt met het centrum van de 
stad. 
De komende jaren worden bestemmingsplan-
nen opgesteld waarmee de bouw van meer 
dan 4.000 nieuwe (studenten)woningen 
mogelijk wordt gemaakt. Gekoppeld aan de 
vaststelling van de betreffende bestemming-
splannen zal de procedure van de milieuef-
fectrapportage (m.e.r.) worden doorlopen. 
Het betreft de bestemmingsplangebieden 
TU-Noord, TU-Midden, TNO-Zuidpolder en het 
noordoostelijke deel van Schie-oevers. 
De ontwikkelingen in dit gebied, de MER en de 
mogelijkheid om de resultaten in de ruimtel-
ijke plannen vast te leggen, maken het gebied 
Delft Zuid-Oost bij uitstek geschikt als pilot 
voor de ontwikkelingen van een klimaatadap-
tatiestrategie voor Delft. Er staat het een en 
ander te gebeuren waarbij er kansen zijn voor 
een betere klimaatadaptatie.
In het gebied is verder een aanzienlijke water-

opgave. Er dreigt overlast te ontstaan omdat 
de afwatering onvoldoende is en omdat door 
de dichte bebouwing te weinig water op een 
natuurlijke wijze wordt vastgehouden.  
Voorgaande maakt duidelijk dat er ruimte 
en mogelijkheden zijn voor interactie met 
belanghouders waaronder inwoners van het 
gebied en experts uit Delft. Er is de mogelijk-
heid voor een proeftuin. Deze kan dienen als 
etalage en entree voor de TU en de kennisin-
stituten in de eigen ‘voortuin’.
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1.4 Doelstelling

Het participatieproces voor het project kli-
maatadaptatie loopt parallel aan de opstelling 
van de MER voor hetzelfde gebied. Deze MER 
is gericht op de thans bekende plannen. Het 
project klimaatadaptatie heeft een ruimere 
scope en is gericht op de lange termijn. Het 
participatieproces is meer gericht op de korte 
termijn en kan ideeën opleveren, die in de 
MER kunnen doorwerken. Voor het partici-
patieproces zijn kaders gegeven. Dat is de 
opgave en gegevenheden van het gebied, het 
beleid van gemeente en van Delfland.
De doelstelling voor het participatieproces is: 
Welke mogelijkheden (opties) zijn in de ko-
mende 10 jaar mogelijk, wenselijk en haal-
baar met het oog de klimaatadaptatie? Hat 
gaat om het vinden van de best denkbare 
oplossingen, die het meest duurzaam zijn 
gezien vanuit lange termijn, best haalbaar zijn 
vanuit de belangen van de diverse partijen en 
vanuit kosten en opbrengsten (waardecreatie) 
en realiseerbaar lijken in de komende tien 
jaar.
Binnen de gegeven kaders is er dus ruimte 
om de belangen van de belangrijkste spelers 
in het proces te betrekken. Dat betekent dat 
er ruimte is om: 

• eigen ideeën voor klimaatadaptatie in  
 te brengen;
• bestaande ideeën voor klimaatadap  
 tatie (ideeënboek bureau opMAAT) in  

 het gebied toe te passen;
• eigen ideeën over de integrale leefom 
 geving (ruimte, water en groen) in   
 het gebied vanuit eigen belangen en  
 wensen in te brengen

Naast de inbreng van ideeën is van belang 
dat er ruimte is voor opwerken van ideeën. 
Door interactie tussen de diverse deelnemers 
en door hulp van professionals uit het consor-
tium moeten de ideeën worden verrijkt naar 
concrete projectvoorstellen met een tekening, 
beeld van eindresultaat, steunende partijen en 
eerste indruk van de kosten en opbrengsten.
Resultaat is een gebiedsgerichte optielijst, 
met klimaatfocus, met een beeld van kosten 
en opbrengsten (waardecreatie) en met in-
zicht over het draagvlak van diverse opties. 
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2. PROCESBESCHRIJVING

2.1 Opzet

Het participatieproces bestond uit 7 stappen:

• Voorbereiding
• Startbijeenkomst
• Enquête
• Workshop 1: ideeën naar voren bren 
 gen 
• Opwerken ideeën 
• Workshop 2: beoordelen
• Presentatie eindresultaat en afspraken  
 vervolgstappen

De voorbereiding en de startbijeenkomst 
dienden om vast te stellen welke speelruimte 
er was en is ook gebruikt de beschikbare 
informatie bijeen te brengen en deze aan alle 
deelnemers ter beschikking te stellen. 
De enquête was bedoeld van alle deelnem-
ers de meningen en verwachtingen te peilen. 
Bovendien is de enquête gebruikt om eerste 
ideeën voor projecten naar voren te brengen 
en na te gaan in hoeverre er voor het gebied 
een gezamenlijk perspectief is.   
Vervolgens is iedereen die met concrete 
voorstellen kwam de kans gegeven deze naar 
voren te brengen op de eerste workshop. De 
voorstellen zijn deels gecombineerd en in alle 
gevallen is de tijd genomen om de ideeën 
verder uit te werken. Een maand later zijn alle 
uitgewerkte ideeën gepresenteerd en is aan 

de deelnemers gevraagd deze te beoordelen.  
De laatste stap is de bundeling van de ideeën 
en voorstellen te doen over het vervolg. Het 
hele proces heeft ongeveer 3 maand geduurd. 
In het navolgende worden de stappen in het 
kort beschreven. Dan volgt in hoofdstuk 3 een 
beschrijving van de opgave en in hoofdstuk 4 
komen de uitkomsten aanbod met de beschri-
jving van de uitgewerkte voorstellen.
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2.2 Voorbereiding

Aan het begin van het project is een start-
document opgesteld met omschrijving van 
proces, vraagstelling, te bereiken doelen en 
opzet van het proces. Daarbij is ook probl-
eemstelling en de opgave voor het gebied in 
kaart gebracht: wat is er aan de hand?, wat 
ligt er aan plannen?, wat zijn problemen?, wat 
zijn de opgaven?, wat zijn mogelijkheden en 
kansen? Ook is de relatie met het proces van 
de opstellen van de MER en het bestemming-
splan beschreven. Daartoe zijn gesprekken 
gevoerd met diverse partijen bij de gemeente 
en waterschap.
Tegelijkertijd zijn verschillende belanghoud-
ers in het gebied actief benaderd. Dit is niet 
alleen gebeurd om aanvullende informatie 
(gesprekken en documenten) te verzamelen 
over opgaven, problemen en kansen. Er zijn 
met verschillende belanghouders gesprekken 
gevoerd om de werkwijze voor te leggen, 
eerste suggesties te ontlokken en partijen uit 
te dagen met voorstellen te komen. 
De bereidheid om aan het participatieproces 
mee te doen was vanaf het begin aanwezig. 
Niettemin werd duidelijk dat om voldoende 
vertrouwen te bereiken in het proces zorg-
vuldigheid geboden was bij de start van het 
participatieproces. Het doel moet duidelijk 
zijn en de kaders ook. Vanaf het begin moest 
duidelijk zijn dat het ging om ideeënon-
twikkeling in het kader van klimaatadaptatie 
als input voor het gebiedsproces. In deze 

fase ging het niet om besluitvorming en niet 
om het gebiedsproces als geheel. Om dat 
duidelijk te maken en om het proces open te 
maken is besloten eerst een startbijeenkomst 
te organiseren.
Uiteindelijk is aan ongeveer 100 personen 
een uitnodiging gestuurd voor de startbi-
jeenkomst. (Zie bijlage) De deelnemers kwa-
men uit verschillende hoeken. 

• Vertegenwoordigers van gemeente en  
 waterschap
• Experts uit een brede (netwerk)groep  
 van professionals (uit Delft) op het   
 terrein van water, klimaat, ruimte.   
 Daarmee wordt kennis, ervaringen en  
 ideeën uit deze groep in het project  
 gebracht en verrijken zij het project.  
 Tevens speelt deze groep een belangri 
 jke rol in de kennisdoorwerking. 
• Belanghouders, te weten: de belang 
 hebbende burgers, bedrijven en or  
 ganisaties, binnen het gebied TU-vast  
 goed en andere onderdelen,   
 Woningbouwcorporatie (DUWO), 
 Projectontwikkelaars (AM-Wonen en  
 Staedion), Bewonersorganisatie,   
 Botanische tuin, Science- en   
 watercentrum, Natuurorganisaties,   
 VNO/NCW, ondernemers, studentenv 
 erenigingen, beroepsverenigingen,   
 geïnteresseerde burgers, etc.

Een belangrijk element van de voorbereiding 
was de beschikbaarheid van voldoende in-
formatie. Daartoe heeft sterk bijgedragen de 
klimaatateliers die door het bureau Opmaat 
uit Delft zijn gehouden. Dankzij een bijdrage 
van het Ministerie van VROM was het mogelijk 
basisinformatie bijeen te brengen en zijn er 
klimaatateliers gehouden om ideeën naar 
voren te brengen. 
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2.3 Startbijeenkomst

De startbijeenkomst vond plaats op 19 april 
2010. Doel van deze startbijeenkomst was:

• Informatie geven over project klimaat 
 adaptatie
• Plaatsbepaling project ten opzichte van  
 het gebiedsproces en de MER
• Het gebied (gebiedsbeschrijving, ge 
 biedsopgave, kaders van gemeente). 
• De klimaatopgave en over de werking  
 van het watersysteem. 
• Opzet participatieproces
• Inspiratie met eerste ideeën
• Start discussie

Tijdens deze startbijeenkomst is een begin 
gemaakt met de discussie. Om deze discussie 
op te warmen zijn enkele presentaties ge-
geven van inspirerende voorbeelden die eerd-
er zijn ontwikkeld. Zo is door bureau Opmaat 
een presentatie gegeven van de resultaten 
van het eerder gehouden klimaatatelier Delft 
Zuid Oost. Dit klimaatatelier is uitgevoerd 
in opdracht van VROM in het kader van het 
deelprogramma “Nieuwbouw en herstruc-
turering” van het Deltaprogramma. Doel van 
een proeftuin is om in enkele ontwerpateliers 
samen met alle betrokken partijen ideeën te 
genereren en te verbeelden om een klimaat-
bestendige inrichting van stedelijke gebieden 
te realiseren. Ook zijn inspirerende ideeën uit 
het voorbeelden boek van Opmaat gepresen-

teerd.
Verder is door Marjolein van Esch een pre-
sentatie gegeven over het project Climate City 
Campus van de TU Delft. Met Climate City 
Campus wil de TU multidisciplinaire studen-
tenprojecten opzetten die de campus gebruik-
en als laboratorium of proeftuin voor klimaa-
tonderzoek. Het doel van dit initiatief is dat 
studenten van verschillende disciplines gaan 
samenwerken aan monitoring, modelleren, 
visualiseren en het leveren van klimaatduur-
zame oplossingen. Het project bevindt zich 
nog in een beginfase.
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2.4 Enquête

Er is een internet enquête opgesteld. Deze is 
verstuurd naar alle deelnemers. De helft van 
de deelnemers heeft de enquête ingevuld en 
daarvan woont of werkt de helft in de wijk 
waar het om gaat. Een belangrijke uitkomst 
van de enquête was dat er een breed gedra-
gen perspectief is voor een internationale 
campus. Men verwacht meer binnenlandse en 
buitenlandse studenten en heeft daar geen 
probleem mee. Dat de meeste mensen de stu-
denten vooral op de campus verwachten, sluit 
aan bij hun toekomstbeeld voor de wijk: een 
kenniswijk met showcases.
Een mogelijke controverse is er wellicht bij de 
invulling van het gebiedsproces. Op de vraag 
„wat vind je belangrijk: resultaat of tempo?” 
koos de meerderheid voor resultaat. 
Dat we steeds meer rekening moeten houden 
met het klimaat, vinden de ondervraagden 
zowel wenselijk als waarschijnlijk. Technische 
oplossingen lijken hen het meest waarschijn-
lijk, maar het minst wenselijk. De voorkeur 
gaat uit naar natuurlijke oplossingen. Andere 
partijen moeten actief worden, dat is wensel-
ijk en waarschijnlijk. 
Populaire invullingen van de klimaatadapta-
tie zijn groene daken(1), watercentrum (2), 
ontharden (3), showcases watertechnologie 
(4). Als het gaat om eigen inbreng wil 86 % 
advies geven. Geld geven is het minst popu-
lair. Voor een aantal voorstellen kan dit een 
probleem zijn.  
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2.5 Workshop 1: Ideeën naar voren  
 brengen

Opzet van de avond
Doel van deze eerste inhoudelijke workshop 
was om ruimte te geven aan de participanten 
om met ideeën te komen. De opdracht was 
om te komen met aantal levensvatbare ideeën 
die bijdragen aan de klimaatopgave, die uitvo-
erbaar zijn en die draagvlak hebben. De opzet 
van de avond was als volgt. Na een toelicht-
ing op de uitslag van de enquête volgden 8 
voorbereide pitches waarin de sprekers in drie 
minuten hun idee voor de klimaatadaptatie in 
TU Noord presenteren. 
Vervolgens hebben de aanwezigen zich in 
groepen gebogen over deze plannen om deze 
op te werken. Daarbij was er ook gelegenheid 
tussentijds bij andere groepen aan te schuiv-
en en zo de onderlinge uitwisseling van ideeën 
te bevorderen. Aan het eind van de avond 
heeft elke groep de resultaten gepresenteerd, 
was er gelegenheid voor discussie en zijn af-
spraken gemaakt over het vervolg.

foto van de workshop



�

16        Resultaat van het participatieproces met voorstellen voor projecten over klimaatadaptatie in de wijk Zuid Oost

Eindrapportage

Pitches
1.  Ineke Hulshof Architect: Functionele  
 Water tuinen 
De inspiratie komt van een excursie van Delft 
Design naar Arnhem. In het Spijkerkwartier 
werd de groep verrast door een binnentuin 
met veel ruimte door water. Er is er veel 
ruimte in de bouwblokken van TU-Noord. Het 
idee van de watertuinen komt allereerst neer 
op het scheiden van riool- en regenwater. Het 
tweede idee van de watertuinen is het maken 
van bouwgroepen voor gezamenlijke binnen-
tuinen. 

2.  Ronald Waterman - Watercentrum en  
 Botanische Tuin 
Bij dit plan gaat het om een concreet project 
voor de binnenruimte van het gebouw voor 
Mijnbouwkunde. In die ruimte komt een Delft 
Blue Technology Centre, een Watercentrum. 
Het plan is om het water van dit centrum via 
een meanderende waterloop te verbinden 
met de verwaarloosde tuin achter Mijnbou-
wkunde. Met principes van bouwen met de 
natuur worden de wetlands, het water en de 
tuinontwikkeling gekoppeld aan de Botanische 
Tuin. Dat wordt een werkelijke showcase voor 
alle bewoners van dit grote stadsdeel, van TU 
Delft en Deltares, UNESCO, IHE etc. 

3.  Heleen Bothof - Stadspark 
Het voorstel is om tussen de oevers van de 
Schie en de entree van Bouwkunde  een stad-
spark te ontwikkelen. Voor de klimaatadapta-

tie betekent het stadspark: waterberging door 
waterpartijen en groene daken. Het nieuwe 
stadspark als een groene deken die zich tus-
sen de bestaande monumenten neervlijt. Door 
een grote waterpartij neer te leggen als natu-
urlijke scheiding is er geen hek meer nodig 
voor de Botanische tuin, waardoor de tuin 
visueel bij het park hoort. Wonen kan in het 
park door dubbel grondgebruik: nieuwbouw 
van studentenwoningen en parkeerplaatsen 
onder een glooiend maaiveld. 

4.  Loes Kellendonk en Paul Grashoff -   
 Groene daken 
Groene daken zijn populair omdat er eigen-
lijk alleen maar voordelen zijn: esthetische 
waarde, verlenging van de levensduur van het 
dak, waterbuffering, waardevermeerdering 
van het gebouw en imago. Het enige nadeel 
zijn de kosten. echter: hoe meer vierkante 
meters, hoe goedkoper het wordt. De discus-
sie moet gaan over hoe groene daken kunnen 
worden toegepast.

5.  Jacques Schievink - Beheermanage  
 ment 
Geen inrichtingsplan, maar een pleidooi om 
bij alle projecten rekening te houden met 
beheermanagement. Om te beginnen het 
beheren van het waterpeil. Hij  doet voors-
tellen voor een optimaal peilbeheer met het 
oog op klimaatadaptatie. Ook het beheer 
van groen en het beheer van verhardingen 
kan in dit licht worden bezien. Het levert ook 

kostenbesparingen op. Het ontwerp en het 
beheer moeten veel beter op elkaar worden 
afgestemd

6.  Arne Dolle - DUWO 
Het gebied in TU Noord tussen de Schie en 
het De Vries van Heijstplantsoen is voor een 
deel in bezit de wooncorporatie voor stu-
denten DUWO. Er zijn veel partijen die iets 
willen in het gebied. DUWO wilde altijd een 
internationale studentencampus en wil dat 
nog steeds. De opgave voor vanavond is: zijn 
alle belangen te combineren? En wie heeft er 
geld? 

7.  Erik Raad van AM Wonen – TNO Zuid 
 polder 
Door het vertrek van TNO is veel ruimte vri-
jgekomen, waar een nieuwe woonwijk gebou-
wd kan worden die past in de omgeving. Erik 
Raad pleit ervoor het gebied in zijn context 
te bekijken. De stedenbouwkundige structuur 
krijgt al vorm, maar de duurzaamheid moet 
nog worden vormgegeven. Hij nodigt uit om 
met ideeën te komen die kunnen worden 
toegepast. 

8.  Hiltrud Pötz - Wonen en werken aan de  
 Schie  
Het voorstel is om de kade te verplaatsen 
naar de Schie en de Rotterdamseweg anders 
in te richten. Het plan gaat over wonen en 
werken aan de Schie, waarbij je de afwatering 
over de grond laat plaatsvinden en niet meer 
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met een aansluiting op het riool.

Resultaat uitwerking in groepen
De aanwezigen hebben vervolgens in groepen 
de pitches uitgewerkt. De uitwisseling van 
ideeën leidt niet alleen tot nieuwe, maar ook 
tot allianties. In deze fase zijn sommige voor-
stellen samengevoegd. Bij de volgende stap 
zijn groepen gevormd om de diverse ideeën 
verder uit te werken en deze bij de volgende 
workshop voor te leggen. 
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2.6 Opwerken ideeën

Het idee voor een stadspark heeft geleid 
tot een groep die de mogelijkheden heeft 
onderzocht. In feite zijn dus idee 2, 3 en 6 
samengenomen. Door Heleen Bothof van Luz 
Architecten is dat opgepakt en via een aantal 
bijeenkomsten heeft dat geleid tot gezamenli-
jke voorstellen.
Verder was er ook behoefte aan nieuwe 
ideeën voor het Mekelpark. Het park ligt er 
nog maar sinds kort maar er werd het nodig 
over opgemerkt. Het park heeft weinig water 
en is ecologisch gezien arm. Het is nog niet 
erg levendig en de ingangen van de gebouwen 
komen vaak niet op het park uit. Een aantal 
deelnemers is bij elkaar gekomen, maar dit 
heeft niet geleid tot een groep die dit onder-
werp onder de loep heeft genomen. Men vond 
het eigenlijk nog te vroeg om al met alterna-
tieven te komen. Daarom zijn er aspecten uit-
gelicht die op korte termijn kansrijk zijn. Dat 
zijn in de eerste plaats de groene daken en 
gevels van Loes Kellendonk. Het gebouw voor 
Civiele Techniek zal de komende jaren worden 
gerenoveerd. Dat is een mooie gelegenheid 
de kansen voor groene daken en gevels te 
onderzoeken. Het algemene idee van Loes 
Kellendonk wordt dus toegepast op Civiele 
Techniek. Verder is door Cindy Raaphorst van 
de gemeente Delft een algemeen stappenplan 
uitgewerkt om toekomstige transformaties te 
structureren. Tenslotte heeft Ronald Kuil van 
TU vastgoed het concept van een duurzame 

campus nog eens uitgewerkt. 
De overige ideeën zijn grotendeels in tact 
gebleven en in de tijd tussen de eerste en 
tweede workshop uitgewerkt. De participant-
en zijn vanuit het consortium ondersteund 
zowel met kennis, techniek als ontwerp. Voor 
geïnteresseerden is bovendien door R2O een 
aparte workshop georganiseerd met de cli-
mate game. Er is voor het gebied een climate 
game ontwikkeld. Deze gaf deelnemers de 
mogelijkheid alternatieven te onderzoek en 
effecten van ingrepen te laten zien.
De uitgewerkte voorstellen zijn in de tweede 
workshop gepresenteerd. Het overzicht van 
deze presentaties volgt hierna. De inhoudeli-
jke resultaten staan in hoofdstuk 4. 
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2.7 Workshop 2: Presentatie voorstel 
 len en beoordeling projecten

Presentatie
Op de tweede workshop op 19 mei zijn de 
diverse voorstellen gepresenteerd. 

1. Campuspark in de Kanaalhof - Heleen  
 Bothof, Yvonne Lubbers (idee 2, 3 en  
 6)
Het voorstel Campuspark is ontstaan uit 
meerdere ideeën. Het gaat om het gebied 
dat omgeven wordt door de Kanaalweg, de 
Botanische Tuin, de Julianalaan en de Mijn-
bouwstraat. Er is een aantal bijeenkomsten 
georganiseerd om de diverse claims op het 
gebied helder te krijgen en op grond daarvan 
zijn voorstellen gedaan. 

2. Sponswerking in nieuw woongebied op  
 TN0-terrein – Pierre Bleuzé (idee 7)
Er is een groep gevormd, die is begonnen met 
het uitwerken van de ambities voor het ge-
bied. De eerste aanzet daarvoor is gedaan bij 
de eerste workshop. Het resultaat is gepres-
enteerd door Pierre Bleuzé. Erik Raad van AM 
kon niet aanwezig zijn.

3. Functionele watertuinen: Zeeheld – In 
 eke Hulshof (idee 1)
De uitkomst van de discussie bij workshop 1 
was een plan voor het afkoppelen van regen-
water aan weerszijden van de Maarten Tromp-
straat. Er is een kans voor een semipublieke 

binnentuin. Hulshof verzoekt bewoners en 
vrijwilligers met deskundige inbreng om zich 
in te schrijven. Dit is verder uitgewerkt in een 
aparte workshop. 

4. Schieboulevard als waterkering –   
 Hiltrud Pötz (idee 8)
Rond het Schie gebied is het niet gelukt een 
groep te formeren. De kansen voor dit gebied 
liggen wat verder weg. Het verdient aanbevel-
ing toch te zoeken naar een productieve al-
liantie. Hiltrud Pötz van Opmaat liet nog eens 
zien waar de kansen van het gebied liggen.

5. Beheer en inrichting in perspectief van  
 klimaatadaptatie - Jacques Schievink  
 (idee 5)
Deze groep is op zoek gegaan naar meer 
mogelijkheden om via natuurvriendelijke 
oevers aan waterberging te komen. Dit leidt 
tot een bergingsvermeerdering van duizenden 
kubieke meters. De groep heeft ook gekeken 
naar een gemengd gescheiden rioolstelsel. 
Er is een bijeenkomst belegd met de groen 
beheerders van het gebied, om tot een meer 
uitgewerkte presentatie te komen. 

6. Duurzaamheid in campusvisie TU Delft  
 – Ronald Kuil (idee 4 en 5)
Naar aanleiding van de eerste workshop was 
er een nieuwe inbreng over de duurzaamheid 
van de campus.

7. Groene gevels en daktuinen: Gebouw  
 CITG - Loes Kellendonk, Anne Hoekstra  
 (idee 4)
Het algemene voorstel voor groenen daken en 
gevels is verder uitgewerkt voor het gebouw 
van Civiele Techniek.

8. Stappenplan klimaatadaptatie – Cindy  
 Raaphorst (idee 4)
Cindy Raaphort gaf een algemene opzet voor 
klimaat adaptieve projecten. Het is een instru-
menten om de kwaliteit van projecten sys-
tematisch af te lopen. 

Beoordeling
De uitgewerkte voorstellen zijn vervolgens 
beoordeeld door 3 deskundigen.

• Elgard van Leeuwen van de TU Delft  
 (Deltares) 
• Ron Ammerlaan van Waterschap Delf 
 land
• Peter Jonquière (Stedenbouwkundige)

Aan hen is gevraagd de voorstellen te 
beoordelen op bijdrage aan de doelstellingen: 
klimaatopgave, realiteitsgehalte en ruimtelijke 
kwaliteit. Aan alle participanten is gevraagd 
elk twee voorstellen te selecteren die ze het 
meest klimaatadaptief vinden. 

Uit het hier beschreven proces is aldus een 
set voorstellen ontstaan die als goed worden 
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ervaren voor de wijk, die als min of neer 
effectief worden beoordeeld voor de kli-
maatadaptatie en die voldoende draagvlak en 
realiteitsgehalte en daarmee ook uitvoering-
sperspectief hebben.

In de komende maanden worden de voors-
tellen vertaald in hoe ze in de MER kunnen 
worden opgenomen. Daarin worden de ef-
fecten besproken op milieu, leefomgeving, 
gezondheid, kwaliteit en verkeer. Als het 
concept van het MER-rapport klaar is aan 
het einde van de zomer is dat een goed mo-
ment voor een terugkoppelingsbijeenkomst. 
De ideeën zullen in de komende tijd ook de 
bredere gebiedsontwikkeling kunnen worden 
ingezet, zodat het project niet stopt waar het 
hier eindigt.
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3. OPGAVEN

3.1 Algemeen

Het doel van het project is het ontwikkelen 
van een klimaatadaptatiestrategie voor het 
gebied Delft Zuid-Oost die inpasbaar is in de 
ruimtelijke ontwikkeling van het gebied. Bij 
klimaatadaptatie gaat het om de gevolgen van 
wateroverlast bij extreme neerslag, maar ook 
om het inspelen op de gevolgen van lang-
durige droogte en hitte. Centraal staat het 
terugbrengen van robuustheid en veerkracht 
in de stad. Hiermee wordt bedoeld: het re-
aliseren en behouden van gunstige leefom-
standigheden en niveau van comfort onder 
veranderende klimatologische omstandigh-
eden. De vraag is vervolgens hoe dit geïnteg-
reerd kan worden in de gebiedsontwikkeling. 
Daarbij zijn vragen aan de orde als: 

• Hoe geef je klimaatadaptatie van Delft  
 Zuid-Oost stapsgewijs vorm?
• Hoe geef je water zijn nieuwe plek bij  
 de gebiedsontwikkeling en hoe   
 breng je deze in balans (geïntegreerd)  
 met de andere functies in het gebied. 
• Hoe visualiseer je klimaat, water,   
 groen en stedenbouwkunde binnen  
 ruimtelijke ontwikkelingen en welke  
 betekenis dit heeft voor gebiedson  
 twikkelingsprocessen?

Dat veronderstelt dat niet alleen de klimaat-
opgave, maar ook de gebiedsopgaven in kaart 
moeten worden gebracht. 
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3.2 Gebiedsopgave

In het Regionaal Structuur Plan Haaglanden is 
Delft Zuid - Oost benoemd als Technologisch 
Innovatief Complex (TIC). Dit betekent dat 
de gebieden TU, Technopolis en Schieoevers 
samen een leefmilieu vormen waar innova-
tieve technologie ontstaat. De Structuurvisie 
Delft 2030 beschrijft de ontwikkeling van Delft 
tot verbonden, duurzame, dynamische stad. 
Deze missie geldt als leidraad bij het maken 
van keuzes voor de verdere ontwikkeling van 
Delft. Om ruimtelijke kwaliteit te bereiken 
wordt in de structuurvisie steeds de koppeling 
gemaakt tussen versterking van stedelijke 
kwaliteiten en groene kwaliteiten. De drie 
onderdelen van deze missie kunnen worden 
vertaald in de volgende opgaven voor het TU-
gebied:

• Het gebied is ruimtelijk geïntegreerd  
 en goed verbonden met de rest van de  
 stad
• In het TU-gebied is ruimte om te wo 
 nen, werken, leren en recreëren. 
• Water is beleefbaar en er is voldoende  
 groene openbare ruimte toegevoegd  
 aan het gebied, in balans met wonen,  
 werken en recreëren. 
 Bij het realiseren van deze opgaven  
 geldt een aantal randvoorwaarden:
• Er wordt gestreefd naar hoogwaardige  
 architectuur, zowel door behoud van  
 oude (monumentale) gebouwen   

 als bij het toevoegen van nieuwe,   
 spannende ontwerpen. 
• Waar er programma wordt toegevoegd  
 (wonen, werken, leren, openbaar   
 groen, recreatie), moet dat passen   
 binnen de grenzen van de project-  
 MER, die voor het gehele TU Midden en  
 Noord gebied (inclusief Schie-Oevers  
 Noord-Oost) wordt opgesteld om de  
 milieu-effecten binnen dit gebied in  
 beeld te brengen en de keuzes voor de  
 ontwikkelingen in de bestem  
 mingsplannen te onderbouwen. 
• De ontwikkeling van de infrastructuur 

 is in balans met de ontwikkeling van de  
 andere functies. 
• De Structuurvisie gaat uit van een   
 gebiedsgerichte benadering,   
 omdat  deze de meeste kansen   
 biedt voor een effectieve aanpak van  
 ontwikkelingen. Daarom wordt er voor  
 gekozen om het uitwerken en concre 
 tiseren van de (ruimtelijke) opgaven in  
 samenspraak met alle betrokkenen te  
 doen.

Schematisch kan dit als volgt worden samen-
gevat.

�
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Het gebiedsontwikkelingsproject heeft tot 
doel om concrete ontwikkelingen in het ge-
bied te ondersteunen en gezamenlijk met de 
betrokken partijen projecten voor te defin-
iëren, als deze ontwikkelingen bijdragen aan 
de realisatie van de ambitie voor het gebied. 
Met de Structuurvisie is een samenhangend 
ruimtelijk en programmatisch kader voor de 
vele losse projecten in het gebied ontstaan.
 
Een aantal projecten wordt nu gebouwd of is 
in een vergevorderd planstadium. Een groot 
deel van de Delftse woningbouwproductie voor 
de volgende 10 jaar is geprojecteerd in Delft 
Zuid - Oost. In totaal zullen er meer dan 4000 
woningen worden gerealiseerd waarvan 1500 
studentenwoningen. Omdat het functioneren 
van de TU en daarmee het TIC mede afhan-
kelijk is van het aantrekken van (buitenlands) 
toptalent en de huisvesting hiervan vanwege 
een gebrek aan voorzieningen problematisch 
is, moet rekening gehouden worden met de 
huisvestingswensen van kenniswerkers. 

De TU is gestart met een campusvisie op het 
gebied van onderwijs en vastgoed. Men heeft 
daarbij vooral gekozen voor een stadscampus, 
ofwel een campus dient verbonden is met de 
stad in tegenstelling tot een besloten campus. 
Dat betekent dat er ruimte moet zijn voor 
stedelijke functies in het gebied. De formele 
vastlegging van deze visie moet nog plaats 
vinden.

Vanuit de ruimtelijke structuurvisie streeft de 
gemeente Delft al naar meer groen in de stad. 
Dit vergroot de ruimtelijke kwaliteit van de 
leefomgeving en verbetert de luchtkwaliteit en 
de hittebestendigheid van de stad. Daarnaast 
verhoogt groen ook de veerkracht van het 
bodemwatersysteem. Met de stedelijke heron-
twikkeling krijgen water en groen hun plek. 
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3.3 Gebiedsbeschrijving

Algemeen
Het gebied wordt gekenmerkt door vier hoofd-
watergangen van oost naar west: de water-
gang langs de Papsouwsche kade, de Oude-
laan molensloot, de Ruivensche molensloot en 
de Karitaat molensloot. De ontginningsrichting 
is parallel aan de hoofdwatergangen. Haaks 
hierop staan een klein aantal verbindingen: 
de Zuideindscheweg, de Rotterdamseweg, 
de Schie en de Abtswoudseweg. Alle oost-
west verbindingen en de waterstructuur in 
Delft Zuid - Oost zijn gebaseerd op het in 
het onderliggende landschap terug te vinden 
oorspronkelijke ontginningspatroon. Dit zorgt 
voor een helder ruimtelijk totaalbeeld en de 
structuur ligt voor het oprapen; deze hoeft al-
leen maar zichtbaar gemaakt te worden. 

Groen
De belangrijkste nieuwe parkruimtes in Delft 
Zuid-Oost zijn het Mekelpark, het A13 park 
en de Schiezone (van Kanaalweg tot Mid-
den-Delfland). Het Mekelpark in TU Midden 
wordt doorgetrokken onder de Kruithuisweg 
door naar Midden-Delfland. Het is het centrale 
structurerende groenelement in Zuid-Oost. 
De ruimtelijke hoofdaders van het gebied (de 
boulevards Schieweg en Mekelpark, de Fara-
dayweg, Schoemakerstraat, de A13 en de 
Kruithuisweg) zijn of worden herkenbaar door 
een begeleiding van doorgaande bomenrijen. 
Ondergeschikt aan de hoofdstructuur, maar 

van groot belang voor de verbindingen in Delft 
Zuid - Oost, zijn de secundaire aders (langs 
de oost-west fietsroutes, de Vulcanusweg, 
Rotterdamseweg en de Julianalaan). In de 
kaart is een onderscheid aangebracht tus-
sen groengebieden en groene begeleiding van 
de infrastructuur. Het groene netwerk zal de 
herkenbaarheid van de ruimtelijke structuur 
benadrukken.

Water
De huidige waterstructuur is fragmentarisch 
en lijkt op veel plaatsen niet verbonden. In 
het oorspronkelijke landschap is het ontwater-
ingpatroon in oost-west richting aanwezig. In 
Technopolis wordt het ontwateringspatroon, 
wat in de jaren ‘60 is aangelegd, gevolgd. 
Deze ontwateringsrichtingen worden weer 
meer zichtbaar gemaakt en versterkt langs de 
doorgaande oostwest fietsroutes: het stromen 
en ontwateren. Haaks op de ontwateringsrich-
ting worden de waterlopen verbonden door 
bredere watergangen met een grote verblijf-
skwaliteit: het verblijven en koppelen. Deze 
noordzuid lopende watergangen sluiten aan 
bij de parken en verblijfsgebieden die ook 
veelal noord-zuid gericht zijn. Door de oost-
west waterlopen met elkaar te verbinden in 
noord-zuid richting, ontstaat een duurzame 
toekomstbestendige ononderbroken water-
structuur. Het waternetwerk zal bijdragen aan 
de herkenbaarheid van de ruimtelijke struc-
tuur.
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3.4 Klimaatopgave

Bij klimaatadaptatie gaat het om de gevol-
gen van wateroverlast bij extreme neerslag, 
maar ook om het inspelen op de gevolgen van 
langdurige droogte en hitte en daarmee ook 
op het inspelen op de gevolgen van de natuur. 
Bij de opgaven voor water gaat het ook om 
waterberging, waterkwaliteit, grondwater en 
riooloverstorten. 

In 2005 zijn de Watersysteemanalyse en 
Waterstructuurvisie Delft vastgesteld. In de 
watersysteemanalyse is onderzoek gedaan 
naar het kwantitatief en kwalitatief function-
eren van de waterhuishouding in Delft. In de 
waterstructuurvisie zijn de kansen voor het 
watersysteem van Delft vanuit milieu, ruimtel-
ijke ordening en openbare inrichting inzichtel-
ijk gemaakt. Vertrekpunt is de watersystee-
manalyse waarin onder meer de kwantitatieve 
wateropgave (op basis van de werknorm van 
325 m3/ha) is bepaald, en de principes van 
duurzaam integraal waterbeheer. Uitgang-
spunt voor de waterstructuurvisie is berg-
ing in open water. Voor het identificeren van 
mogelijkheden van de verbetering van de 
waterhuishouding is zoveel mogelijk aanges-
loten bij ontwikkelingen en herstructurerin-
gen die de komende jaren (lees: decennia) in 
Delft plaatsvinden. Tot op heden wordt daarbij 
geen rekening gehouden met de berging in 
de ondergrond en alternatieve bergingsloca-
ties. Het is dus een waterstructuurvisie en nog 

geen gebiedstructuurvisie gericht op water 
en groen. In bijgaande kaart is deze gewen-
ste situatie getekend. De oranje verbindingen 
moeten nog worden gerealiseerd.   

Klimaatverandering kan leiden tot hitte-over-
last. In de praktijk blijkt dat factoren als 
groenvoorzieningen, drainagenetwerk en aard 
gebouwen bepalend zijn in welke mate een 
gebied kwetsbaar is voor hittestress. Kli-
maatverandering kan ook leiden tot aantasten 
van natuur. Meer groen in de stad verhoogt 
de hittebestendigheid van de stad. Daarnaast 
verhoogt groen ook de veerkracht van het 
bodemwatersysteem.
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4 UITKOMSTEN

4.1 Campuspark in Kanaalhof: 
 Heleen Bothof en Yvonne Lubbers

Confl icterende belangen oplossen
In het gebied van de Kanaalhof komen heel 
veel confl icterende belangen bij elkaar. Om tot 
een voorstel met draagvlak voor klimaatadap-
tatie zijn allereerst de belangen van de ver-
schillende partijen in kaart gebracht. Om te 
beginnen met het belang van klimaatadaptatie 
als algemeen belang, en toegerekend aan de 
gemeente Delft. Bij klimaatadaptatie gaat het 
om de wateropgave (meer open water, water-
verbindingen, waterberging), het versterken 
van de ecologische hoofdstructuur door het 
verbinden van de Botanische Tuin en het De 
Vries van Heijstplantsoen met het gebied ten 
westen ervan en het vermijden van hittestress 
(door een open gebied met groepen bomen). 
Op de volgende pagina zijn op een soortgeli-
jke wijze ook andere belangen ingetekend.

Zo heeft de TU Delft heeft in het gebied be-
lang bij studentenwoningen voor een interna-
tionale campus en woningen in het gebouw 
van Technische Natuurwetenschappen. Een 
ander belang is het clusteren van culturele 
functies: het Science Center, de Botanische 
Tuin en het Watercentrum. Die clustering 
vraagt om een goede zichtbaarheid en bereik-
baarheid. Samen met de gemeente heeft de 
TU ook belang bij een goede verbinding 

tussen stad en campus. 

GEMEENTE DELFT

KLIMAATADAPTATIE

VERMIJDEN HITTESTRESS
open gebied, wind
groen: bomen/beplanting warmen minder snel op dan 
gebouwen

WATEROPGAVE
open water
waterverbindingen
ontlasten riolering: water bergen  in (dak)tuinen en 
parken

ECOLOGIE
versterken ecologische hoofdstructuur

TU DELFT

(STUDENTEN-)WONINGEN
internationale studentencampus
woningbouw vrije sector voor locatie Technische Botanie

CULTURELE FUNCTIES
Science centrum 
Watercentrum
Botanische Tuin
culturele functies goed zichtbaar en bereikbaar: parkeer-
plaatsen nodig

CAMPUSVISIE
versterken relatie campus/binnenstad
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DUWO heeft als corporatie voor studenten 
de meeste grond in het gebied. DUWO heeft 
belang bij studentenwoningen. Een hoge dich-
theid is van belang voor het fi nanciële draagv-
lak.

Omwonenden hebben belang bij een pret-
tige leefomgeving. Daarin past het initiatief 
voor een stadspark. Meer groen verbetert de 
kwaliteit van de leefomgeving en zorgt voor 
behoud van ecosystemen. Ook de historische 
structuur wordt zo beter behouden.

Het Watercentrum en de Botanische Tuin 
hebben de aanleg van wetlands als belang. 
Deze zijn deels voor het tonen van watertech-
nologie aan bezoekers, deels voor de fysieke 
afscheiding van de rest van het gebied.

DUWO

INTERNATIONALE STUDENTENCAMPUS

- studentenwoningen
- aantrekkelijk voor buitenlandse studenten (master en          
  PhD)
- hoge dichtheid maakt gebied levendig en biedt draag-
  vlak voor voorzieningen
- Kanaalweg 2b: congreshotel
- Ketelhuis: brasserie of creatieve economie
- parkeren (ook tbv Mijnbouwplein en 
  nieuwbouw de Vries van Heijst

GEBRUIKERS / OMWONENDEN

INITIATIEF STADSPARK

- Tegengaan vermindering groen in wijk: meer m2 groen    
  per bewoner ipv minder

- Kwaliteit leefomgeving: ruimte voor ontmoeten, spelen  
  en bewegen

- Behoud ecosystemen: natuurlijk groen

- Behoud historische structuur: samenhangend geheel  
  van gebouwen als objecten met daartussen tuinen 
  en parken 
- om te behouden : ruimte  tussen gebouwen een open  
  karakter  zodat je de gebouwen tov elkaar kunt zien.

WATERCENTRUM & BOTANISCHE TUIN

- Wetlands en wateroppervlak tbv watercentrum en 
  Botanische Tuin als zichtbaar watermanagement.

- Wetlands vormen fysieke scheiding maar visuele       
  verbinding tussen campus en Botanische tuin

- Zichtbaar en bereikbaar vanaf de Schie middels een  
  nieuwe aanlegsteiger.
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Modellen
Naast alle inhoudelijke belangen spelen ook 
fi nanciële belangen een belangrijke rol. Het 
idee van een stadspark is zonder fi nancieel
draagvlak niet haalbaar. De bouw van studen-

tenwoningen is cruciaal. Daarom zijn model-
len ontwikkeld voor bebouwing van het gebied 
met verschillende aantallen studentenwonin-
gen: 

Model 100: Losse blokken in het groen
Model 300: Stedelijk en groen
Model 500: Hoogstedelijk met pleinen

MODEL 100
LOSSE BLOKKEN IN HET GROEN

- Studentenwoningen: losse blokken van 4 lagen hoog    
  groene heuvels vermin deren impact op landschap

- Ruimtelijke structuur: Routes en zicht langs de blokken

- Parkeren: parkeergarage met groen dak gebied autovrij

- Ecologische zone: kan uitbreiden tussen bebouwing  
  door

- Water: open water, ook hwa op afvoeren alternatief  
  verbinding VvH-plantsoen

- Recreatieve Schiekade: attractief  groen gebied 
  (horeca) ontmoeten, spelen en bewegen

MODEL 300
STEDELIJK & GROEN

- Studentenwoningen: blokken van 4 lagen hoog en
  1 laag onder het maaiveld met patio een kleinere foot   
  print op maaiveld

- Ruimtelijke structuur: Routes en zicht langs de blokken

- Parkeren: parkeergarage met groen dak, gebied autovrij

- Ecologische zone: huidige oppervlak kan behouden    
  blijven

- Water: open water, ook hwa op afvoeren, 
  Waterverbinding wordt kwaliteit

- Recreatieve Schiekade: attractief  groen gebied (horeca)
ontmoeten, spelen en bewegen

MODEL 500
HOOGSTEDELIJK MET PLEINEN

- Studentenwoningen: blokken van 5 lagen hoog hoog-   
  stedelijk gebied met veel bewoners en voorzieningen

- Ruimtelijke structuur: geen overzicht, wel doorzicht

- Parkeren: parkeergarage met groen dak gebied autovrij

- Ecologische zone: nauwelijk ruimte voor ecologische     
  zone

- Water: Weinig ruimte voor open water waterverbinding    
  wordt kwaliteit

- Recreatieve Schiekade: attractief  groen gebied 
  (horeca) ontmoeten, spelen en bewegen
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Beoordeling en vervolg
In alle modellen is ruimte voor alle belangen, 
waaronder de klimaatadaptatie. Model 100 re-
sulteert in losse woonblokken, zijn vier lagen 
hoog. Groene heuvels verminderen de impact 
op het landschap. Voor het parkeren is bij alle 
modellen gekozen voor een garage met een 
groen dak. In model 150 kan de ecologische 
zone zich uitbreiden tussen de bebouwing 
door. Er is ruimte voor open water en voor 
verbindingen. De doorsneden van het model 
(zuid-noord en oost-west) laten een ontspan-
nen, glooiende structuur zien waar veel ruimte 
is voor groen. 
Model 300 heeft 300 studentenwoningen in 
blokken van 4 lagen hoog en een extra laag 
onder het maaiveld in combinatie met een pa-
tio. In de doorsneden is te zien dat dit model 
een stedelijk en een meer natuurlijk gebied 
met elkaar combineert. In dit model kan het 
plan voor slingerend water nog steeds worden 
uitgevoerd. Model 500 is hoogstedelijk met 
pleinen. De 500 woningen zijn verdeeld over 
blokken van vijf lagen hoog. Er is veel ruimte 
voor bewoners en voorzieningen, maar weinig 
voor ecologie en water. Dit gebied kan best 
kwaliteiten hebben, maar voor de ecologische 
zone is nauwelijks plaats. Het laatste model 
zou ook nog anders kunnen met een toren.

Uit de vergelijking van de modellen blijkt 
echter dat een aantal klimaatmaatregelen niet 
modelafhankelijk is: het toepassen van open 
water, het aanleggen van waterverbindingen 

(zichtbaar en beleefbaar; een alternatieve 
aansluiting voor het De Vries van Heijst-plant-
soen), een parkeergarage met een dakpark 
(geen opwarming van auto’s en verharding, 
een park vermindert hittestress en groen 
houdt water vast), het hemelwater niet afvo-
eren op de riolering, de gebiedsinrichting 
autovrij maken, zo veel mogelijk kiezen voor 
halfverharding of groen. 

Arne Dolle van DUWO was betrokken bij de 
groep die dit voorstel heeft ontwikkeld. De 
claims en de mogelijkheden zijn goed in kaart 
gebracht. De volgende stap is een concreet 
ontwerp te maken dat zoveel mogelijk recht 
doet aan de diverse claims. Daarvoor zal een 
prijsvraag worden uitgeschreven. 
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4.2 Sponswerking in nieuw woon-
 gebied op TNO-terrein: 
 Pierre Bleuzé

Situatieschets
Het voormalige TNO-terrein in de Zuidpol-
der, 17 ha groot, wordt herontwikkeld voor 
woningbouw. In TNO Zuidpolder kan straks 
centraal én groen gewoond worden: een 
groenstedelijke woonomgeving, nabij de bin-
nenstad, de werkgelegenheid (TIC) en de 
A13. In het ontwerp voor de wijk worden het 
eigen karakter van de plek en de landschap-
pelijk herkenbare structuur ten volle benut en 
versterkt: Langs de A13 wordt de bestaande 
ecologische zone opgedikt tot ruig ecologisch 
stads park. In het hart van de wijk (noordzuid 
richting) komt een centraal activiteitenpark. 
De verkaveling wordt hoofdzakelijk oost-west 
georiënteerd met daar doorheen gevlochten 
het informele groene landschap. 
De wijk staat als het ware op een ‘groen 
laken’, het groen en water ‘stroomt’ om- en 
door- alle bebouwing heen. Het centrale 
thema van de wijk is ‘stedelijk wonen in 
parkachtige setting’. 

De plannen lijken al een goede basis voor 
een klimaatadaptieve aanpak te vormen. 
Het voorgenomen plan heeft een verminder-
ing van het verhard oppervlak ten opzichte 
van het bedrijventerrein TNO ten gunste van 
groen. Het watersysteem rondom de planloca-
tie maakt onderdeel uit van en levert een bi-

jdrage aan het watersysteem. Niettemin lijken 
er mogelijkheden te zijn om de plannen nog 
meer klimaatadaptief te maken. Het gebied 
kan als een onderdeel worden gezien van de 
schoonwaterkringloop in de TU-wijk.
De waterstructuur van het grotere gebied 
levert aanknopingspunten op om water beter 
zichtbaar te maken. De watergangen in oost-
west richting door TU-wijk zouden versterkt 

moeten worden. 
De vraag is ook of er in het TNO-gebied, 
het laagste gedeelte van de TU-wijk, ruimte 
gemaakt kan worden om water te bergen. Er 
zijn niet zoveel onbebouwde plekken op het 
TU-terrein om ruimte voor waterberging te 
maken. Een grote ruimte voor water maken is 
echter niet wenselijk vanwege de ruimte die 
het vraagt en vanwege de scheidende werking 
in de woonwijk.

De groenstructuur van de TU wijk volgt de heldere hoofd 
richting (noord zuid) en de secundaire richting (oost west)

‘Groene laken’, groen en water stroomt om- en door- de 
bebouwing
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impressie waterscan
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Waterberging door vergroting sponswerking
De oplossing die hiervoor naar voren is ge-
bracht is om de bezien hoe de  sponswerking 
te vergroten. Dat kan door minimale verharde 
oppervlakken, dus minimale interne wegon-
tsluiting structuur en door “flexibele” water-
berging als onderdeel van het grotere geheel, 
tevens interessant als ruimtelijk element èn 
functioneel voor verblijfskwaliteit. 

Versterking van de sponswerking levert een 
bijdrage aan de waterberging voor het gebied 
zelf en mogelijk voor de TU-wijk als geheel 
en levert daarmee een bijdrage aan de kli-
maatadaptatie. Het is tegelijkertijd een kans 
voor het gebied omdat het een bijdrage kan 
leveren aan extra kwaliteit (wonen aan water 
en groen) en het past bij het beoogde imago 
van de wijk
Dat betekent zo veel mogelijk oppervlak 
maken dat water vast kan houden. Dat kan 
door alle infrastructuur te “stapelen” zodat er 
zoveel mogelijk ruimte overblijft voor groen 
en blauw. Een nog verdergaande mogelijk-
heid is om af te koppelen. Dit vraagt wel om 
voorzieningen (heliofytenfilter) om water te 
zuiveren. Dit versterkt ook de ecologie van de 
wijk. 

Samenvatting van nader uit te werken ideeën:

• toevoegen extra wateroppervlak
• tijdelijk vasthouden van water in het  
 gebied (sponsvorming); 
• verminderen verharding door efficiën 
 tie technische infrastructuur en dub  
 belgebruik parkeren kantoren en par 
 keermanagement parkeerplaatsen   
 TNO/TU
• afkoppelen regenwater
• toepassen helofytenfilter in relatie tot  
 het verbeteren waterkwaliteit en af-
 koppelen regenwater 
• voortijdige (gedeeltelijke) inrichting  
 hoofdgroenstructuur park in tijdelijke  
 vorm
• innovatieve oplossingen in relatie tot  
 energie en in combinatie met water of  
 verharding
• energieverbruik via toepassen van   
 WKO of aansluiten op warmtenet 
 gemeente 

referentie referentie
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referentie

Beoordeling en vervolg
In de beoordeling van de plannen wordt de 
richting van de oplossing als positief beoor-
deeld. Goede elementen zijn: 
• minimalisering van de verharding
• maximalisering van de sponswerking
• afkoppelen van regenwater waardoor  
 piekbelasting wordt verminderd
• zichtbaarheid van met name water ver 
 groten

De voorstellen worden ook gezien als voor-
beeld van faciliterend waterbeheer. Water 
biedt kansen voor creativiteit. Het voor-
stel moet nog wel nader worden afgewo-
gen. Aangezien de maatregelen niet alleen 
genomen moeten worden ten behoeve van 
het plangebied, maar voor het systeem bin-
nen geheel Delft, zal tevens moeten worden 
bezien of het niet eenvoudiger, goedkoper, 
efficiënter is om de maatregelen elders of in 
combinatie met andere gebieden toe te pas-
sen. Toch zijn er enkele overwegingen om in 
dit gebied extra water op te vangen. Er zijn 
niet zoveel onbebouwde mogelijkheden in de 
TU-wijk. Het gebied is het laagste punt in de 
wijk en het gaat om een nieuw te bouwen 
wijk, waar nog vrijheidsgraden in het ontwerp 
zijn.

Het realiseren van bovenstaande ideeën 
vraagt om voorwaarden in de fase van plan-
vorming, uitvoering en beheer. 
• Als ingezet wordt op de beoogde spon 

 swerking is het niet zeker dat de voor 
 ziene bijdrage erkend wordt in de be 
 staande regelgeving van het watersc 
 hap. Dit moet vooraf worden geborgd. 
• De beoogde stapeling van infrastruc 
 tuur vraagt ook vroegtijdig overleg   
 van alle betrokken partijen. Nieuwe  
 ontwikkeling vraagt om vroegtijdig   
 overleg in het kader gebied   
 sontwikkeling: Partijen moeten om de  
 tafel worden georganiseerd. 
• Om de kwaliteit van de groenstructuur  
 maximaal te ontwikkelen zou deze 
 eerder kunnen worden aangelegd. Dat  
 zou kunnen worden gedaan door een  
 tijdelijke ruwe structuur te maken. Dit  
 vraagt wel om financiële doordenking.
• Ook het beheer van het afkoppe  
 len vraagt nadere aandacht en   
 overdenking (zandstromen). 
• De vormgeving van de bouwblokken  
 binnen de hoofdstructuur zou zo veel  
 mogelijk samen met toekomstige be 
 woners ontwikkeld moeten worden.  
 Hier zou de kwaliteit van de openbare  
 ruimte voorop moeten staan. 

Kortom: Nieuwe ontwikkeling vraagt om 
vroegtijdig overleg: Partijen moeten om de 
tafel worden georganiseerd. Hier zijn experi-
menten gewenst.
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4.3 Functionele watertuinen: Zeeheld:  
 Ineke Hulshof  

Situatieschets 
Het Zeeheldenkwartier ligt in de wijk Delft 
Zuid-Oost in de bocht van de Schie. Het is het 
hoogste punt van de wijk welke dicht tegen 
het centrum van de stad aan ligt. Meer van 
het centrum daalt het oppervlak. De wijk is 
gebouwd in de jaren 10 en 20 van de vorige 
eeuw. Het zijn aaneengesloten blokken met 
een grote binnenruimte. 
Inspiratiebron voor dit plan was de Water-
tuin in het Spijkerkwartier in Arnhem, waar 
Hulshof met een excursie van Delft Design 
is geweest. In het Spijker kwartier is op een 
aantal plaatsen watertuinen aangelegd. Deze 
zijn semi publiek toegankelijk. 

watertuin Arnhem
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Centraal idee
Ineke Hulshof heeft het plan voor de func-
tionele watertuinen in het Zeeheldenkwartier 
uitgewerkt met bewoner Erik van Hunnik en 
met René van der Werf van de gemeente 
Delft. In het Zeeheldengebied zijn veel wonin-
gen toegevoegd, waardoor er een capaciteit-
sprobleem ontstaat voor het riool. Kan je het 
riool ontlasten door regenpijpen af te koppe-
len? De Googlekaart laat veel groen en ruimte 
zien in het gebied. Aan weerszijden van de 
Maarten Trompstraat (pilotgebied) wil Hulshof 
de hemelwaterafvoer afkoppelen, platte daken 
groen maken en het water zichtbaar maken in 
de tuinen. Concreet komt dat neer op:
• Scheiding van riool- en regenwater:  
 particulieren maken gezamenlijke bin 
 nentuinen met water en meer ruimte. 
• Afkoppelen van regenwater in de   
 achtertuinen en graven van grindgeu 
 len of sloten naar de achtertuin;
• Aanleg van groene daken op platte   
 delen van het dak;
• TU Delft isoleert de daken en maakt  
 nieuwe waterlopen.
• Gemeente Delft geeft een belast  
 ingvoordeel voor schoon water  
 en prikkelt zo de bewoners om mee te  
 doen met het afkoppelen van regen-
 pijpen.

watertuin Arnhem zeeheldenkwartier, Delft
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Het plan Zeeheld is prima aan te sluiten op 
de bestaande waterloop. Op een kaart met 
peilhoogten van het plangebied is te zien 
dat het water naar de singel toestroomt. In 
de bestaande diepe tuinen zijn al waterple-
kken: vijvertjes met stilstaand water of een 
waterbak. Hier is veel meer van te maken: 
een sloot achter in de tuinen, ruimere en aan 
elkaar verbonden vijvers en een watergoot in 
het straatprofi el als overloop naar een gracht 
die is aangesloten op de singel. In de voor-
tuinen aan de Rotterdamseweg is eveneens 
ruimte voor water. 

Het plan Zeeheld is prima aan te sluiten op 
de bestaande waterloop. Op een kaart met 
peilhoogten van het plangebied is te zien 
dat het water naar de singel toestroomt. In 
de bestaande diepe tuinen zijn al waterple-
kken: vijvertjes met stilstaand water of een 
waterbak. Hier is veel meer van te maken: 
een sloot achter in de tuinen, ruimere en aan 
elkaar verbonden vijvers en een watergoot in 
het straatprofi el als overloop naar een gracht 
die is aangesloten op de singel. In de voor
tuinen aan de Rotterdamseweg is eveneens  
ruimte voor water. 
Het andere deel van het plan gaat over de

groene vlakken: dit zijn platte daken van 
woningen en bedrijven met sedumbegroei-
ing. Ook hier kan je het water verzamelen en 
uit laten komen in een gracht of singel. Dak-
terrassen met parkeergarages zorgen voor 
dubbel gebruik van de ruimte. Er zijn verschil-
lende waterverbindingen mogelijk, zoals een 
goot naar de Julianalaan, die met een duiker 
onder de rijweg uitkomt op een gracht of sin-
gel. Een overloop door de poort van het Gele 
Scheikundegebouw is een andere optie. In het 
ontwerp moet het overzicht van het water met 
de stroomrichtingen nog worden uitgerekend. 

bestaande waterloop past!

peil hoogten plangebied
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peil hoogten plangebied

nieuwe waterlopen, groene daken en ontwerpoverzicht water
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Beoordeling en vervolg
Voor het klimaat zijn er diverse voordelen van 
het voorstel:

• Minder water in de zuivering - dit   
    scheelt energie.
• Meer water in de polderbemaling (af 
 hankelijk van hoeveel je kunt infi l  
 treren in de tuinen) - door gebruik van  
 natuurlijk verloop kan dit zonder extra  
 energieverbruik.
• Een waterbuffer in de tuinen.
• Sedumdaken als isolatie.
• Verbetering van de omgevingskwaliteit  
 door natuurlijke vijvers.
• Klimaateffecten van meer water en  
 groen - dit zorgt voor koeling van   
 warme zones.

Erik van Hunnik heeft na de bijeenkomst van 
14 april een enquête uitgezet onder de be-
woners. Twaalf bewoners willen actief meew-
erken aan het plan. Iedereen bereiken en het 
plan uitleggen zal meer moeite kosten. De 
kosten voor zelfwerk zijn nihil: materiaalko-
sten zijn circa € 250 per pand en € 35 per m2 
sedumdak. Opbrengst: Voor zowel het groene 
dak als de afkoppeling kunnen bewoners sub-
sidie krijgen. 

De taak voor de gemeente en het hoogheem-
raadschap is:

• afkoppelen van regenwater in de   

 straten, aanleg van watergoten, gracht  
 en duikers naar de singels;
• subsidieverlening;
• kennis leveren voor het berekenen   
 van de watervolumes en afvoercapac 
 iteiten.

 De taak voor de bewoners is:

• Zich organiseren om deelprojecten op  
 te pakken.
• Overige bewoners enthousiasmeren  
 voor het project
• Op naar de groene waterklusdag!
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4.4 Schieboulevard als waterkering:
 Hilrud Pötz

Situatieschets
De Schieboulevard is het gebied tussen de 
Rotterdamse weg en de Schie. Van oorsprong 
was het industrie gebeid met een grote di-
versiteit aan functies. De laatste jaren zien 
we steeds meer woningbouw langs de Schie 
ontstaan. Het eerste stuk is al geheel won-
ingbouw. Vanaf de fietsbrug is het gebied nog 
steeds zeer divers. Er is te vinden de Porse-
leyne Fles, de taxicentrale, Hordijk verpak-
kingsbedrijf, Duijndam caravans, een kleine 
binnenhaven, Yes Delft, bouwbedrijven, 
diverse gebouwen van de TU, 2 hogescholen, 
studentenhuisvesting, Lijm en Cultuur en 
diverse andere bedrijven. Al met al een zeer 
divers gezelschap.
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Centraal idee
De Rotterdamse weg functioneert nu nog als 
waterkering. Dat zou deze ook de Schiekade 
kunnen worden. Deze is hoger en zou dus 
prima als zodanig kunnen functioneren. Dat 
schept extra mogelijkheden voor de Rot-
terdamse weg. Dit idee kwam naar voor bij 
de voorbereidende ateliers die door opMAAT 
werden georganiseerd. Dat kwam naar voren 
uit onderzoek van Jacques Clarisse van de 
gemeente Delft. Door de herontwikkeling kan 
een stedelijke boulevard ontstaan met diverse 
functies. Het zou geschikt zijn voor recreat-
ieve functies en langzaam verkeer. 
Bij Lijm & Cultuur (L & C) kan een stadsstrand 
komen, zoals ook Rotterdam en Utrecht dat 
hebben. Zo creëer je een attractief woonmi-
lieu. Bij het hoofdgemaal kan een biogasin-
stallatie komen om warmte uit het afvalwater 
te onttrekken. Vlak bij L & C is al een water-
speeltuin. Met permanente horeca bij L&C zal 
die waterspeeltuin meer gebruikt worden. In 
het plan komt er een fietsbrug over de Schie. 
Een ander idee is dat als de Schieboulevard 
hoger ligt, dat dan het hemelwater boven-
gronds kan worden afgevoerd, losgekoppeld 
van het riool.
Er loopt een haalbaarheidstudie van Deltasinc 
naar de mogelijkheden van een transferium 
voor watertransport in de kleine haven aan 
de Rotterdamse weg. Ook dat zou ingepast 
moeten worden.

Beoordeling en vervolg
Er is een grote diversiteit aan ideeën maar 
nog weinig organisatie kracht. In de gegeven 
korte tijd was het niet mogelijk na te gaan of 
er voldoende draagvlak voor het verbinden 
van de diverse ideeën. Hernieuwde bouwactiv-
iteiten zijn misschien een aanleiding dit idee 
op te pakken. 
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4.5 Beheer en inrichting in perspectief  
 van klimaatadaptatie:
 Jacques Schievink 

Situatieschets
Het maken van plannen, of het nu concrete 
bouwplannen zijn of bestemmingsplannen, 
komt bijna altijd neer op een ontwerp dat 
bestaat uit een statisch eindbeeld. Gestapelde 
stenen, gegoten steen, vergraven grond, ko-
rtom bouwen van bouwwerken en eventueel 
objecten. Het procesmatige speelt op zijn best 
een bijrol. Een beheersplan maakt vaak geen 
deel uit van het ontwerp of ontbreekt. De 
traditie van te weinig aandacht voor beheer 
kan schadelijk zijn omdat het project niet of 
verminderd beantwoordt aan de doelstellingen 
van het plan. Ambities met betrekking tot 
duurzaamheid komen daardoor al evenmin tot 
hun recht.

Vanuit het gezichtspunt van de gewenste 
mogelijkheden voor klimaatadaptatie is het 
nuttig aar het beheer te kijken en na te gaan 
of door traditioneel beheer geen kansen op 
klimaatadaptatie verloren gaan. Dat zou kun-
nen betekenen dat voor adaptatie-eisen aan 
inrichting en vastgoed (oud zowel als nieuw) 
meer ruimte ontstaat voor betere maatrege-
len.

Centraal idee: meeveren met natuur
Uitgangspunt voor de voorstellen die hier-
onder volgen is meer aan te sluiten op en 

gebruik te maken van natuurlijke processen:  
klimaatverandering is ook een natuurveran-
dering. Sleutelwoorden zijn “meeveren” en  
“veerkrachtige systemen benutten”. De ideeën 
en voorstellen komen voort vanuit de benade-
ring van de natuurbescherming en –bevorder-
ing, maar dragen bij aan de klimaatadaptatie. 
Ze hebben betrekking op de inrichting van 
water en oevers, vegetatiebeheer en milieuk-
waliteit en de ruimtelijke consequenties ervan. 
De voorgestelde aanpak wordt uitgewerkt in 4 
punten, te weten waterpeilbeheer (1), oever-
beheer (2), afkoppeling (3) en bodembeheer 
(4).

1. Waterpeilbeheer

Een ander waterpeilbeheer kan bijdragen aan 
de doelstellingen van klimaatadaptatie. Bij

het peilbeheer in polders wordt nog steeds 
uitgegaan een hoog zomerpeil en een laag 
winterpeil, een omkering van de natuurlijke 
situatie. De klimaatverandering houdt heviger 
en meer neerslag in vooral in de zomer- en 
nazomerperiode. Een lager slootpeil in het 
zomerhalfjaar schept dus toch wel veel meer 
bergingscapaciteit dan bij het gebruikelijke 
hoge zomerpeil mogelijk is. Het winterpeil is 
doorgaans 10 tot 15 cm lager. Een dergelijk 
peilbeheer draagt bovendien bij aan kwal-
iteits- en natuurdoelstellingen bij natuurvrien-
delijke oevers. Door verlaging van voorjaars- 
en zomerpeil kan de vegetatieontwikkeling op 
zulke locaties uitbundiger zijn: de belangrijk-
ste helofytensoorten zijn voor zaadkieming en 
dus vitalisering afhankelijk van droogvallende 
oeverstroken.
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2. Oeverbeheer 

Ook natuurvriendelijke oevers kunnen aan-
zienlijk bijdragen aan klimaatadaptatie. Het 
gaat om het niet binnen steile slootkanten 
opsluiten van de watergangen en vijvers. 
Als het talud daarbij landwaarts opschuift, 
ontstaat opnieuw meer ruimte voor het ber-
gen van water. Het biedt naast het voordeel 
voor klimaatadaptatie tal van voordelen:
goedkoop, grote duurzaamheid bij goed peil 

beheer, verbetering waterkwaliteit, verminder-
ing bagger en erosie, herstel oeverzones, etc. 
Aparte aandacht daarbij verdient het vegeta-
tiebeheer van natuurvriendelijke oevers. Bij 
het zoeken van plaatsen waar meer natuur-
vriendelijke oevers zijn tal van locaties ge-
suggereerd. Een lengte van 2500 m is zeker 
te vinden in Delft zuidoost, hetgeen bij een 
plasberm van 3 m extra berging van 2500 m3 
schept. 

3. Afkoppeling 

Afkoppeling van schone neerslag van het riool 
(gecombineerd met verhoogde sponswerking 
en groene daken) is een derde maatregel die 
ook bij andere projecten al is genoemd. Bij 
hevige buien zal de overstort frequentie toen-
emen als het gebruik van  het rioolsysteem 
voor schoonwaterafvoer niet wordt beperkt en 
de zuivering zal slechter werken. Dit kan door 
de verharde oppervlakken te beperken en te 
vergroenen. Gezien de aard van het rioolsys-
teem in Delft Zuidoost (deel gemengd, deels 
gescheiden) en ook gezien de afwatering via 
de vijzel aan de Balthasar van der Polweg 
(waar zich ook een overstort bevindt) is dit 
nuttig. De afkoppeling van schone verharde 
oppervlakken van het riool is alleen al nuttig 
om de frequentie van die overstort bijzonder 
laag te houden.
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4. Bodembeheer

De strategie om de verharding te beperken en 
onderhoudsarm vorm te geven verdient een 
nieuwe kans. Bij het beheer van verhardin-
gen is na tientallen jaren gebruik van ver-
delgingsmiddelen overgestapt op het gebruik 
van mechanische middelen. Dat lijkt een grof 
middel. De opvatting dat verharding in het be-
heer goedkoper is dan groenvoorziening is op 
basis van overwegingen van bergingscapac-
iteit van de bodem aan herziening toe. Boven-
dien leidt het mengen van afstromende neers-
lag van schone en van vuile oppervlakken 
(rijbaan), tot nodeloos zware belasting van de 
rioolcapaciteit. De strategie om verhardingen 
te beperken is in twee opzichten van belang 
voor klimaatadaptatie:

• de bergingscapaciteit van de bodem  
 kan niet worden gemist
• de beschikbaarheid van bodemvocht  
 en verdamping kan het stadseffect in  
 hete en droge perioden helpen verza 
 chten.
• ook het beheer van groen verdient   
 nadere overweging met het oog op de  
 opslag van water in de bodem en het  
 verminderen van het hitte-effect in de  
 stad. 

Beoordeling en vervolg
Het beheer verdient met het oog op klimaata-
daptatie meer aandacht. Beheer moet in ieder 

geval een onlosmakelijk onderdeel deel van de 
gebiedsvisie vormen. Ontwerpers en organisa-
ties hebben weinig oog voor zorgvuldig be-
heer. Daarbij spelen sociale verschillen tussen 
ontwerpers en beheerders een negatieve rol. 
Hierdoor worden beheerders zelden bij een 
ontwerp betrokken, waardoor van hun ken-
nis en ervaring geen gebruik wordt gemaakt. 
Het meedenken bij vernieuwende projecten, 
die niet zelden vragen om ander beheer, komt 
daardoor niet tot zijn recht. En dat bevordert 
slecht beheer in de gebruiksfase. 

Communicatie tussen verschillende partijen 
is gewenst. Met het oog daarop zijn de voor-
stellen ook besproken met “groenbeheerders 
van de gemeente, de TU Delft en het Hoog-
heemraadschap Delfl and. Deze beoordeelden 
de voorstellen positief, ook al zijn sommige 
ideeën in de praktijk niet gemakkelijk te real-
iseren. Tijdens deze bespreking is ook ges-
proken over wat nu nodig is om deze ideeën 
te realiseren. Een conclusie was dat een 
aantal punten van verstarring (bv peilbeheer) 
moet worden doorbroken. Dat gesprek moet 
worden voortgezet.

Voor het vervolg zijn de volgende actiepunten 
van belang:

• Meer samenwerking en afstemming  
 tussen groenbeheerders Gemeente,  
 Waterschap en TU. Voortzetting ge  
 sprek.

• Breder opdrachtgeverschap door een  
 parkmanagement, waarbij diverse   
 stakeholders (Gemeente, TU   
 Delft, Hoogheemraadschap, TNO, Be 
 langenverenging TU-noord,    
 projectontwikkelaars) betrokken zijn.  
 Dit biedt kansen biedt voor meer lokale  
 betrokkenheid en daardoor betere   
 kwaliteit van beheer. Het experimen 
 teerartikel van de wet BIZ zou hier een  
 goed kader voor bieden. 
• Meer aandacht voor het beheer in het  
 ontwerp. Ontwerpers zouden meer   
 moeten communiceren met    
 beheerders. In navolging Design en  
 Construct constructies bij infrastructu 
 ur zou ook bij het ontwerp en   
 onderhoud van de publieke    
 ruimte geëxperimenteerd moeten   
 worden met integratie van ontwerp,  
 aanleg, onderhoud en exploitatie.
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4.6 Duurzaamheid in campusvisie 
 TU Delft

Situatieschets
De campus TU Delft beschikt over een eigen 
terrein van 170 hectare en 360 duizend vier-
kante meter nuttig vloeroppervlak. In 1996 
werd besloten het noordelijke deel van de 
campus af te stoten voor herontwikkeling, de 
TU activiteiten in het middengebied te con-
centreren en ten zuiden van de Kluyverweg 
het Science Park Technopolis te ontwikkelen. 
In 2009 werd het Mekelpark geopend als 
centrum van TU Midden. Door recente on-
twikkelingen, de huisvesting van Bouwkunde 
aan de Julianalaan na de brand, is besloten 
de campusvisie uit 1996 te evalueren en een 
plan te ontwikkelen dat aansluit bij de nieuwe 
situatie, dat de actuele toekomstvisie van 
de universiteit integreert en oog heeft voor 
de geëvolueerde relatie van de campus met 
de stad. De campus is in de loop der jaren 
door de stad omsloten en die verstedelijking 
vindt nu ook plaats op de campus zelf: in het 
noorden worden woningen ontwikkeld, ook 
het TNO-terrein aan de Schoemakerstraat 
wordt een woongebied en het oude bedri-
jventerrein Schieoevers wordt een gemengd 
creatief stedelijk milieu. 

Verder doen zich belangrijke groei- en 
krimpbewegingen voor  in de ruimtebehoeften 
van andere faculteiten. De bereikbaarheid, 
leefomgeving en ruimtelijke kwaliteiten van 

de campus laten te wensen over met het oog 
op de verdere ontwikkeling van Delft als ken-
nisstad. Omwille van de duurzaamheid en de 
huidige fi nanciële situatie wil de universiteit 
de groei opvangen door de gebouwen effi ciën-
ter te gebruiken. Om fi nanciële redenen blijft 
Bouwkunde aan de Julianalaan. Het gebouw 
wordt de komende jaren verduurzaamd. Ook 
de verduurzaming van de bestaande gebou-
wenvoorraad is een majeure opgave.

Binnen de TU zijn zowel vanuit bestuur als in 
het onderwijs en het onderzoek verschillende 
initiatieven op het gebied van duurzaamheid. 
Zo heeft het project Climate City Cam
pus heeft tot doel om van TU Delft campus 

dé proeftuin te maken voor multidisciplinair 
onderzoek naar klimaatverandering. Met Cli-
mate City Campus wil de TU multidisciplinaire 
studentenprojecten opzetten die de campus 
gebruiken als laboratorium of proeftuin voor 
klimaatonderzoek. 

Duurzaamheid in de Campusvisie
Duurzaamheid moet integraal deel van de 
campusvisie vormen. Niet alleen bij nieuw-
bouw naar ook bij aanpassing van bestaande 
structuren en gebouwen moet duurzaamheid 
vanaf het begin worden meegenomen. 

1. Verbeteren duurzaamheid bestaande  
 gebouwen 
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Een majeure opgave is het aanpassen van de 
grote bestaande gebouwen aan de eisen van 
de tijd en dus ook de klimaatopgave, waaraan 
nu met Bouwkunde is begonnen. Alle gebou-
wen worden beoordeeld met de BREEAM-sys-
tematiek

2. Groene daken en gevels

Zowel bij nieuwbouw als bij herstructurering 
van bestaande gebouwen zal worden gekeken 
naar de mogelijkheid groene gevels en daken 
toe te passen. Voordelen zijn: reductie water-
overlast, verlaagt stadse hitteffect, bespaart 
energie, visueel aantrekkelijk en verbetert 
luchtkwaliteit. Dit is al gebeurd bij de bibli-
otheek. Concrete plannen liggen er voor de 
collegezalen van Civiele Tecniek en het dak 
van TNW. Actiepunt: integraal onderzoek naar 
geschiktheid daken en gevels.

3. Ecologische waarden versterken (bijv.  
 Mekelpark)

Het juist geopende Mekelpark oogt fraai, maar 
het is erg groot (800 x 100 m). Het ontbreekt 
aan levendigheid. In ecologisch opzicht is 
het ook niet erg geslaagd. Doorontwikkeling 
van het Mekelpark is aan de orde. Actiepunt: 
ecologieplan voor het TU gebied.

4. Parkeerplaatsen ontharden? 
Met het oog op de wateropgave is het 
ontharden een belangrijk aandachtspunt.

Vervolg
De TU gaat deze plannen uitwerken.
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4.7 Groene gevels en daktuinen: 
 Gebouw CITG – 
 Loes Kellendonk en Anne Hoekstra

Situatieschets

Bij de eerste workshop is door Loes Kellen-
donk (zelfstandig architect) een overzicht 
gegeven van de mogelijkheden van groene 
daken en groene gevels. Nadere analyse liet 
zien dat de grootste kansen liggen bij de ge-
bouwen van de TU. Het zijn grote gebouwen 
met platte daken en ook de gevels zijn vaak 
geschikt voor een groene aanpak.

In overleg met de afdeling vastgoed van de 
TU is gekeken naar geschikte gebouwen. Het 
meest voor de hand lag te kijken naar het ge-
bouw voor Civiele Techniek. Civiele Techniek 
moet de komende jaren gerenoveerd worden. 
De werkgroep ‘De Plint’ heeft zich gericht op 
de begane grond van Civiele Techniek. Hoek-
stra en Kellendonk hebben dit plan als uit-
gangspunt genomen voor hun schetsontwerp, 
evenals ideeën van het onderzoeksproject 
‘Climate City Campus’. 
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Centraal idee

Civiele Techniek staat symbool voor asvalt en 
beton door heel Nederland. De civiele ing-
enieur wordt daar opgeleid. Het is daarom 
een mooi plek een start te maken met groene 
daken en gevels. Het is de start van een 
groene golf door het TU-gebied. Het groen 
komt van het Mekelpark omhoog de gebou-
wen op. Daarvan is een schetsontwerp ge-
maakt.

Het schetsontwerp laat zien dat het Mekel-
park als het ware wordt doorgetrokken in het 
gebouw en de dakgedeeltes. Het idee is om 
studenten meer ruimte te geven op het dak. 
De schets toont hoe dat eruit kan zien met 
groene geveltrappen, toegankelijke daken van 
collegezalen en thematuinen met zonnepan-
elen. Van hoog naar laag: 

• een Science Dak met sensoren, gele 
 genheid voor metingen, waterbuffering  
 en een moestuin;

• een Parkdak met zonnepanelen;
• EnterTuinment met een basketbalveld,  
 tafeltennis e.d.;
• Picknickdak waar je lekker kunt relax 
 en, met een rand water als waterbuff 
 er.

Een belangrijk aspect van de groene daken 
en gevels zijn dat deze ook onderwerp van 
onderzoek zijn. Dat betekent een deel van het 
dak wordt ingericht als science dak met zowel 
groen als zonnepanelen. Delft is op beide 
onderwerpen voorloper.

���

����

thema tuin 1

Science dak hoog (1015m2)

thema tuin 2

ParkDak (575m2)

thema tuin 3

EnterTuinment (800m2)

thema tuin 4

Picknick Dak (800m2)

Dak Collegezaal

Science Dak Laag (520m2)

Tussendak (de Plint)

ZonSedumdak (340m2)

Dak collegezaal

Dakterras (520m2)

Tussendak (de Plint)

ZonSedumdak (240m2)

groene trappengroene trappen
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Beoordeling en vervolg
Er is alle aanleiding meer aandacht aan dit 
onderwerp te geven:
 
• goed voor het klimaat;
• betere isolatie;
• verlengen van de levensduur van het  
 gebouw;
• esthetische meerwaarde;
• goed voor het imago;
• goed voor de biodiversiteit en de leef 
 baarheid van de omgeving.

Bij dit initiatief waren diverse parijen be-
trokken. Naast de genoemde architecten 
waren dat TU vastgoed en de Climate City 
Campus (CCC). De betrokken partijen zitten in 
de ideeënfase. Daarna volgen de gebiedson-
twikkeling, projectontwikkeling en de uitvoer-
ingsfase. Civiele Techniek als statement voor 
het hele gebied. 
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4.8 Stappenplan klimaatadaptatie –  
 Cindy Raaphorst

Situatieschets
Klimaat adaptatie is een aantal opzichten 
een nieuw aspect bij planontwikkeling. Met 
het Mekelpark als voorbeeld heeft Cindy 
Raaphorst van de gemeente Delft een stap-
penplan ontwikkeld voor de klimaatadaptatie 
van Delft. Het gaat om het inspelen op het 
toekomstige klimaat door rekening te houden 
met wateroverlast, voldoende groen en de 
ecologische waarde ervan, hittestress en 
droogte. 

Centraal idee
Het stappenplan is bedoeld voor ontwikke-
laars, eigenaren van terreinen of gebou-
wen, projectleiders, gebiedsontwikkelaars 
en ontwerpers. Het kan worden toegepast 
bij nieuwe ontwikkelingen, renovaties, groot 
onderhoud van de openbare ruimte en ook als 
er overlast is, zoals wateroverlast. 

Het stappenplan stelt verschillende vragen, 
zodat je die in de ontwikkeling kunt meen-
emen: in welk deel van Delft vindt de on-
twikkeling plaats, wat is de oppervlakte van 
het terrein, wat zijn de alternatieven? 

Het stappenplan bevat ook informatie waarom 
bepaalde eisen worden opgelegd, zoals voor 
waterberging. Het stappenplan laat gebruikers 
nadenken over de mogelijkheid voor natu-

urvriendelijke oevers en groene daken. Het 
afkoppelen van hemelwaterafvoer kan ook 
worden meegenomen evenals het versterken 
van de ecologische waarden. 
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Beoordeling en vervolg
Het stappenplan past goed bij de kli-
maatkaarten en het voorbeelden boek van 
Opmaat. Het zijn alle hulpmiddelen partijen 
alert te maken op de klimaat problematiek en 
mogelijkheden aan te dragen. Een hulpmid-
del dat tijdens het participatieproces ook is 
uitgeprobeerd is de climate game. Ook dat 
is een middel deelnemers alert te maken op 
kansen, problemen en mogelijkheden. Welke 
van de middelen adequaat is en vragen om 
verdere uitwerking is bij ieder nieuw proces 
steeds weer aan de orde. 
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5. VERVOLG

5.1. Beoordeling en Prioritering

De vraagstelling voor het participatieproces 
was: welke maatregelen zijn in de komende 
10 jaar mogelijk, wenselijk en haalbaar met 
het oog op de klimaatadaptatie? Daarbij zijn 3 
beoordelingscriteria geformuleerd:

• Duurzaamheid, bijdrage aan de kli  
 maatadaptatie
• Realiteitsgehalte, bezien vanuit kosten  
 en opbrengsten
• Draagvlak, haalbaar vanuit belangen  
 van de verschillende partijen

Wat betreft het klimaat heeft het participatie 
proces een groot aantal ideeën opgeleverd 
die een bijdrage aan de adaptatie leveren. 
De deskundigen uit de klimaat- en waterhoek 
noemden als voorbeelden die aanspraken:

• minimalisering van de verharding;
• maximalisering van de sponswerking;
• zichtbaarheid van met name water;
• het vergroten van het bewustzijn van  
 gebruikers en bewoners
• koppeling van verschillende maatrege 
 len

Deze elementen kwamen in verschillende 
voorstellen naar voren. In de presentatie van 
de TU Delft komen deze elementen bij elkaar. 

De TU Delft heeft een groot oppervlak, waar 
veel zaken gaan veranderen. Daar is een kans 
om mee te liften met de voorgenomen ve-
randeringen.  Ook is uit de exercitie duidelijk 
geworden dat de wateropgave vaak op ver-
schillende manieren is op te lossen. Er is niet 
één oplossing. Waterbeheer is faciliterend, het 
biedt kansen voor creativiteit. Voorwaarde is 
wel dat het aspect water in een vroeg sta-
dium van de planvorming wordt betrokken. De 
beoordeling op het punt duurzaamheid is dus 
positief, al hebben veel maatregelen vooral 
effect op de korte en middellange termijn. De 
klimaatontwikkelingen op de langere termijn 
(moessons in de herfst) zijn nog buiten beeld 
zijn gebleven. 

Wat betreft het realiteitsgehalte. Er is een 
waaier aan inspirerende ideeën gepresen

teerd. Er zijn grote schaalverschillen tussen 
de plannen.  Verder zijn sommige ideeën al 
concreet en realistisch voor een bepaald ge-
bied, terwijl andere over processen gaan. 

Het plan Zeeheld kan snel worden uitgevoerd. 
Het Stappenplan laat zien hoe je in stappen 
kan denken en vooral niets vergeet. Voor het 
beheer, dat vaak wordt vergeten zijn inspir-
erende ideeën aangedragen. Bij de Schie-
oevers duurt het wat langer. Daarvoor geldt, 
net als bij de Campusvisie van de TU: hier zit-
ten waardevolle elementen in, weliswaar zijn 
we er nog niet uit, maar laten we maar begin-
nen. Die instelling spreekt aan: pak de kansen 
die zich voor doen, ook al is nog niet helemaal 
duidelijk hoe die in het geheel zullen passen. 
Dat betekent niet dat er geen zicht moet zijn 
op het grotere geheel of geen visie voor de 

 tabel 1 - overzicht draagvlak op basis van voorkeuren bij workshop 2
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 tabel 1 - overzicht draagvlak op basis van voorkeuren bij workshop 2

langere termijn. Bij de doorwerking in de ge-
biedsontwikkeling moet hier aandacht worden 
gegeven. Als voorbeeld wordt het Stadspark 
bij de Botanische Tuin genoemd, dat moet niet 
alleen over de torens voor studentenhuisvest-
ing gaan, maar ook de relatie tussen het park 
en de binnenstad en de verkeersverbindingen 
met de rest van de stad moet aan de orde 
komen. 

Wat betreft het draagvlak. Het is tijdens het 
proces duidelijk geworden dat het draagv-
lak voor een aantal ideeën aanwezig is. Dit 
draagvlak is door de procesaanpak gegroeid. 
Het proces heeft zelfs een aantal (dreigende) 
patstellingen doorbroken, bv bij de Kanaalhof. 
Er is ook een duidelijk draagvlak voor ver-
volgacties. In de laatste workshop is gesco-
ord op de aspecten bijdrage aan klimaat en 
draagvlak. Het resultaat staat in de tabel op 
de vorige pagina.
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5.2 Naar een klimaatadaptatiestrat  
 egie

Delft Spettert is een deelproject van een 
groter geheel. Het totaalproject bestaat uit 
meerdere pijlers: wonen, werken, recreëren, 
leren en de openbare ruimte. Het gaat erom 
de openbare ruimte goed te benutten en te 
zorgen voor bereikbaarheid en verbindingen. 
De belanghouders in het gebied bewaken die 
ambities. Een van de instrumenten die ge-
bruikt worden is de MER. Daarin worden de 
effecten besproken op milieu, leefomgeving, 
gezondheid, kwaliteit en verkeer, hetzij als 
maatregel, hetzij als suggestie om in de ge-
biedsontwikkeling mee te nemen. Na de MER 
volgt het gebiedsproces waarbij afspraken 
gemaakt worden over inrichting en program-
ma, hetgeen zo nodig wordt vastgelegd in het 
bestemmingsplan. De klimaatadaptatiestrat-
egie moet hierin een plaats krijgen. In het 
navolgende wordt een voorstel gedaan. 

Bij de voorbereiding tijdens de klimaat atel-
iers kwamen al diverse mogelijke maatrege-
len naar voren. Het participatieproces heeft 
nieuwe maatregelen naar voren gebracht en 
heeft ook duidelijk gemaakt wat het draagvlak 
is voor de diverse maatregelen. Op grond van 
deze bevindingen kan een strategie worden 
geformuleerd. Dat is uitgewerkt in 2 tabellen. 
De eerste tabel geeft een overzicht van de 
maatregelen die bij het proces naar voren zijn 
gekomen en die door de deelnemers verder is 

uitgewerkt. Het resultaat staat in tabel 2.

De tabel geeft een overzicht van alle voorstel-
len. Verder is aangegeven wat de mogelijke 
inpassing van het voorstel is in de MER, de 
gebiedsontwikkeling en het bestemmingsplan. 

De Commissie Milieurapportage voor rich-
tlijnen voor het milieueffectrapport bestem-
mingsplannen Delft-Zuidoost heeft in haar 
rapport onderwerpen aangegeven die in de 
MER aan de orde moeten komen. In de para-
graaf klimaat worden onder adaptatie de vol-
gende elementen genoemd waaraan aandacht 
moet worden gegeven:

• de ruimte voor het vasthouden/bergen  
 van water in perioden van extreme  
 neerslag en voor gecontroleerd afvo 
 eren van water
• het aanpassen van het rioolstelsel voor  
 de afvoer van extreme neerslagho  
 eveelheden
• het waarborgen van het leefmilieu door  
 ruimtelijke inrichting en ontwerp van  
 gebouwen, het voorkomen van hitte- 
 eilanden, en het creëren van schaduw 
 plekken, parken en groengebieden.

De Commissie is van mening dat er veel 
potentie is om in het universiteitsgebied een 
innovatieve duurzame wijk te ontwikkelen. 
Daarnaast zijn in en om het plangebied veel 
partijen aanwezig die actief zijn op het vlak 

van duurzaamheid, waterbeheer en kli-
maatsverandering. De Commissie ziet het 
als een unieke kans om de partijen actief te 
betrekken bij de verdere planvorming. Om 
die reden is in de tabel ook aangegeven hoe 
omgegaan zou moeten worden met de voors-
tellen ten aanzien van de MER.

Verder is in de tabel aangegeven wat de te 
verwachten effecten zijn van de voorgenomen 
maatregelen. Dat is summier weergegeven 
in hoofdstuk 4 is bij de beschrijving van de 
voorstellen dat veel uitgebreider gedaan. Er is 
onderscheid gemaakt in korte, middenlange 
en lange termijn. De meeste projecten rich-
ten zich op de korte en middenlange termijn. 
Als daar meer duidelijkheid over is kan ook 
iets gezegd worden over de effecten op lange 
termijn.

Tijdens het proces zijn ook allerlei andere 
suggesties naar voren gekomen. Deze hebben 
nog niet geleid tot uitgewerkte voorstellen 
maar zijn desalniettemin interessant genoeg 
om naar voren te brengen. Soms vergen 
deze voorstellen nieuwe allianties of zullen 
de voorgestelde projecten zich eerst moeten 
bewijzen. Het kan ook zijn dat de ingreep nog 
te ver weg ligt. De suggesties staan in een 
aparte tabel 3.
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� Groene gevels studentenwoningen Leeghwaterstraat - Feldmannweg Opnemen in 

MER

TU-Midden kan op korte termijn 

worden gerealiseerd;

van belang voor lange 

termijn

DUWO, TU Delft, CCC

�� (Studie) biogas benutting bij overstort Schie-

oever

Reservelijst; mitigatiemaatregel; ook geschik als 

studie object 

gemeente, CCC met 

ondersteuning van 

Delfland, i.k.v. het 

Waterplan

�� Afkoppelen verhard oppervlak - algemeen: daar waar het kan

- specifiek: bergingskratten in Julianalaan en 

infiltreren regenwater Wippolder (Simonstraat - 

Prof. Evertslaan)

Opnemen in 

MER

gemeente met 

ondersteuning van 

Delfland, i.k.v. het 

Waterplan

�� Verruimen oppervlaktewater rond begraafplaats Jaffa Opnemen in 

MER

TU-Noord en TU-

Midden

ruimtelijk

vastleggen

kan op korte termijn 

worden gerealiseerd; 

zeer goede maatregel 

volgens Climategame

van belang vanwege 

structurerende werking

Gemeente en 

hoogheemraadschap,

realiseren in project  met 

quick wins

�� groen/waterplein al dan niet te combineren 

met een speelplaats

Waterspeelplaats hoek Julianalaan - Prins 

Bernhardlaan; waterplein Jan Willem Frisostraat; 

Water(speel)plein Van der Waalsweg

Parkeerplaats TU

Opnemen in 

MER

TU-Noord en TU-

Midden

voor zover 

ruimtelijk

relevant

effecten op z'n vroegst 

op middenlange termijn

bewoners, gemeente

�� Aanleg natuurvriendelijke oever Prins Bernhardlaan - Christiaan Huygensweg Opnemen in 

MER

ruimtelijk

vastleggen

Korte termijn waterplan, bewoners, 

gemeente, TU Delft

�� verminderen verharding - algemeen: daar waar het kan

- specifiek: Michiel de Ruyterweg –

  Scheepsmakerij

Opnemen in 

MER

zo mogelijk 

ruimtelijk

vastleggen

waterpartijen

effecten op z'n vroegst 

op middenlange termijn

gemeente, TU Delft

�� waterdoorlatende verharding - algemeen: daar waar het kan

- specifiek: Michiel de Ruyterweg –

  Scheepsmakerij en Simonstraat –

  Prof. Evertslaan

Opnemen in 

MER

effecten op z'n vroegst 

op middenlange termijn

gemeente, TU Delft

stappenplan kan op korte en middenlang termijn 

effecten sorteren
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Tabel 3 - klimaatadaptatiestrategie met suggesties voor maatregelen 
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Tabel 3 - klimaatadaptatiestrategie met suggesties voor maatregelen 

5.3. Vervolgtraject

Het participatieproces had een duidelijke 
focus, maar daarmee ook beperkingen. Het 
was gericht op ideevorming ten aanzien van 
klimaatadaptatie en op het geven van input 
in het gebiedsproces. Bovendien is het proces 
met het oog op de totstandkoming van de 
MER in korte tijd uitgevoerd. Niettemin heeft 
het zoveel opgeleverd dat een vervolg nut-
tig lijkt. De vraag is op welke wijze de aan-
dacht en het enthousiasme vastgehouden kan 
worden. Klimaat is van iedereen en tegelijk 
van niemand. Om iets tot stand te brengen 
moet een beroep gedaan worden op diverse 
vermogens. Er is een onderscheid te maken 
in het creatieve vermogen, het organiserend 
vermogen, het bestuurlijk vermogen en het 
financiële vermogen. 

Creatief vermogen benutten
Campus TU leent zich er bij uitstek voor het 
gebied als showcase te organiseren. Het 
participatieproces liet zien dat het heel goed 
mogelijk is het aanwezige talent te mobiliser-
en en enthousiast te maken. De Climate City 
Campus is een goed vehikel om hier vorm aan 
te geven.  

Geconstateerd is dat binnen TU groot aantal 
initiatieven op het gebied van duurzaamheid 
bestaat (Platform duurzaamheid) én er ambi-
tie is om de Campus als etalage voor vernieu-
wende initiatieven te gebruiken(Climate City 

Campus). De organisatorische samenhang is 
echter nog niet verzekerd. Ook de vertaling 
van de duurzaamheidambities in de Campus-
visie is onvoldoende uitgewerkt.

Organiserend vermogen binnen de wijk 
versterken
Afronding en nazorg van het participatie-
proces is nodig. Er is door een grote groep 
mensen in korte tijd veel energie en enthou-
siasme getoond. Dat vereist goede nazorg. 
Het is wenselijk na de zomer in een terugkop-
pelingsbijeenkomst een beeld te geven wat er 
met de resultaten is gebeurd (in de MER) en 
een beeld te geven van vervolglijnen.

Rond een aantal voorstellen hebben zich al 
trekkers opgeworpen om een vervolg rond de 
projectvoorstellen te organiseren (TU Cam-
pusvisie, DUWO rond Kanaalhof, bewoners 
rond Plan Zeeheld). Dat is nog niet goed ge-
borgd en in andere gevallen moet het vervolg 
nog worden veilig gesteld.

Het proces heeft op enkele punten nu al een 
impuls aan de gebiedsontwikkeling gegeven 
(impasse rond Kanaalhof). Er liggen meer 
kansen. Het initiatief hiervoor ligt bij de ge-
meente. 

De samenwerking tussen TU en gemeente 
rondom de Campusvisie behoeft een impuls. 
Bovendien is meer samenwerking en afstem-
ming tussen groenbeheerders Gemeente, Wa-

terschap en TU vereist. Het lopende gesprek 
vereist voortzetting.

Bestuurlijk vermogen aanspreken
Aandacht voor het beheer in het ontwerp is 
een onderwerp dat niet alleen in Delft Zuid-
Oost naar voren komt. In navolging Design 
en Construct constructies bij infrastructuur 
zou ook bij het ontwerp en onderhoud van de 
publieke ruimte geëxperimenteerd moeten 
worden met integratie van ontwerp, aanleg, 
onderhoud en exploitatie. Dat vereist bes-
tuurlijk ingrijpen en een breder opdracht-
geverschap van het parkmanagement in Delft 
Zuidoost

In hoofdstuk 3 is geconstateerd dat de wa-
terstructuurvisie nog onvoldoende is terug te 
vinden in de gebiedstructuurvisie. Dat kan nu 
wel gebeuren. 

Voorwaarden scheppen voor uitwerking 
ideeën als sponswerking. We hebben gezien 
dat het realiseren van ideeën als verhoogde 
sponswerking en afkoppeling op het TNO-ter-
rein vraagt om voorwaarden in de fase van 
planvorming, uitvoering en beheer. Nieuwe 
ontwikkeling vraagt om vroegtijdig overleg: 
Partijen moeten om de tafel worden georgani-
seerd. 
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Financieel vermogen uitbouwen
Maatregelen kosten geld. Deels zijn er reguli-
ere budgetten waarop een beroep kan worden 
gedaan. Deels zal gekeken moeten worden 
naar andere en bijkomende middelen. 

De voorgestelde projecten zorgen voor een 
meerwaarde van het vastgoed. Er kan een 
beroep worden gedaan op bewoners voor de 
eigen projecten. Dat kan door een financiële 
bijdrage maar ook door de organisatie van 
klusdagen. 

Er zijn ook gemeenten die experimenteren 
met het terugsluizen van een deel van de 
WOZ gelden die benut kunnen worden voor 
investeringen op wijkniveau. Een dergelijke 
aanpak vergt meer studie over de opzet.

De vraag is verder of voor experimenten extra 
geldpotjes kunnen worden aangeboord van 
VROM of EU.
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5.5 Tenslotte

Het project werd bij de workshop 2 op 19 mei 
afgesloten door 3 sprekers: Maartje Scholten 
van de gemeente Delft en gebiedsmanager 
voor Delft Zuid-Oost, Bert Satijn van leven 
met Water en wethouder Saskia Bolten van 
Duurzaamheid. 

Maartje Scholten heeft als eerste het woord 
en zegt onder meer: “Alle maatregelen die 
mee kunnen in de MER nemen we mee. Ook 
als ze in een bredere gebiedsontwikkeling 
kunnen worden ingezet, zodat het project niet 
stopt waar het hier eindigt. Het concept van 
het MER-rapport is over twee maanden klaar. 
Het einde van de zomer is een goed moment 
voor een terugkoppelingsbijeenkomst.”

Bert Satijn, directeur van het kennisimpuls 
programma Leven met Water, geeft in de 
laatste bijeenkomst zijn reactie op het proces: 
Satijn: “Het project Delft Spettert gaat in 
eerste instantie om de waterspetters die in 
Delft vallen. In Engeland viel 16 cm water in 
2 uur naar beneden, dat is een bui als een 
douche van 2 uur. Deze spetters gaan ook in 
Delft vallen en reken maar dat de Irenetunnel 
dan onderloopt. Delft is waterstad en kenniss-
tad. Aan de campus is dat echter niet te zien.” 
Satijn is verheugd met de plannen: “Wat jullie 
met elkaar gedaan hebben en wat vooral de 
verbinding is tussen de stedenbouwkundige 
en civiele techniek, daar zit potentie in. In 

een flink tempo is heel wat bereikt.” De spet-
ters zijn wat hem betreft dus ook de bewon-
ers en alle belanghebbenden zoals DUWO, die 
hun nek uitsteken om mee te discussiëren. 
Er zijn nog een paar uitdagingen te gaan. De 
ideeën moeten verbonden worden en ver-
werkt tot een toekomstvisie. Het is een be-
hoorlijke uitdaging om de campus interessant 
te maken, zowel voor internationale als voor 
Nederlandse studenten. Na afloop gaat Satijn 
tevreden naar huis. “Ik hoef niet meer te 
stickeren; het gaat goed in Delft! Over dertig 
jaar is het resultaat te zien, dan zijn er veel 
mensen in Delft opgeleid, die om zich heen 
hebben gezien wat er nodig is.”

Saskia Bolten deed als laatste het woord aan 
het einde van de bijeenkomst. Ze was aan-
genaam verrast. “Ik kan me geen betere in-
werkavond voorstellen. Ik dacht dat het over 
water ging, maar ik kwam in een energiecen-
trale terecht.” In het coalitieakkoord staat dat 
het college samen met de stad wil werken 
aan Delft als proeftuin van kennis die hier 
ontwikkeld wordt. Bolten ziet nu dat het een 
kwestie is van aanschuiven. “Er zijn ook veel 
deelnemers die bij de gemeente werken. Ook 
collega’s die Kennisstad in hun portefeuille 
hebben.”

Eén opmerking maakt Bolten vanuit haar 
vorige portefeuille Financiën. Ineke Hulshof 
stelde in haar presentatie de vraag of er 
belastingvoordeel komt bij deelname aan het 

afkoppelen van de hemelwaterafvoer. Dat 
klopt: er staat in het coalitieakkoord dat het 
college het belastingstelsel wil vergroenen. 
Deze intentieverklaring betekent echter niet 
dat dit ook gedaan wordt. Het college gaat in 
andere steden kijken naar de mogelijkheden. 
Bolten roept de aanwezigen op om de ideeën 
die zij tegenkomen in andere steden, naar het 
college toe te brengen. 

Na deze avond voelt de wethouder zicht zw-
even. Ze denkt echter ook aan wat Arne Dolle 
zei bij zijn presentatie: dat iedereen eigen 
doelen heeft en een eigen belang. Deze avond 
geldt voor haar als beginspraak voor een 
nieuwe fase met een nieuw college.
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6. DEELNEMERSLIJST

Organisatie     Naam
ABF      Jan Brouwer
AM Wonen      Erik Raad
Belangenvereniging TU noord  Ben Rutten 
Belangenvereniging TU noord  Charles Lamers
Belangenvereniging TU noord  Erik van Hunnik
Belangenvereniging TU noord  Hans de Vries 
Belangenvereniging TU noord  Henriette Welle Donker
Belangenvereniging TU noord  Maartje Martens
Belangenvereniging TU noord  Michiel Dol
Belangenvereniging TU noord  Pieter Delleman
Bewoner     Evaria Hoenderop
Bewoner     Jan Drese
Bewoner/planoloog    Jos Jonkhof
Bloemberg Netwerk advies   Jan Bloemberg
opMAAT     Hiltrud Pötz
opMAAT     Pierre Bleuze
CURNET     Udo Greuter
Dakfacilities     Stef Jansen
De Witte Roos     Marit van Lieshout
De Witte Roos     Tjeerd Deelstra
Delft Design     Ineke Hulshof
Deltares     Daniël Tollenaar
Deltares     Elgard van Leeuwen
Deltares     Marco Hoogvliet
Deltares     Toine Vergroesen
DeltaSync     Rutger de Graaf
DUWO      Arne Dolle
DUWO      Guido van Poppel
Energie     Hans Bienfait
Gemeente Delft    Arjen van Rijsdijk 
Gemeente Delft    Bob van der Nol
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Gemeente Delft    Christiaan Beekhuis
Gemeente Delft    Cindy Raaphorst
Gemeente Delft    Claire van der Wal
Gemeente Delft    Diny Tubbing
Gemeente Delft    Janet Otter
Gemeente Delft    Jose Meijboom
Gemeente Delft    Karen de Boer
Gemeente Delft    Maartje Scholten
Gemeente Delft    Nanna van der Zouw
Gemeente Delft    René van der Werf
Gemeente Delft    Sjaak Clarisse
Gemeente Delft    Sjoerd Eisenga
Gemeente Delft    Willie Fikken
Gemeente Delft     Ronald de Groot
Gemeente Dordrecht    Sebastiaan van Herk
Gemeente Rotterdam   Joke Klumper
Groene daken     Loes Kellendonk
Groene daken     Paul Grashoff
HHS van Delfland    Saskia Jouwersma
JJUE      Martijn Kramer
KNNV      Huub van het Hart
Landschapsarchitect    Jos van de Lindeloof
Leven met Water    Bert Satijn
Lijm en Cultuur    Antoinettte Wijffels
Luz Architecten    Heleen Bothof
Natuurbeheer     Leen van Doorn
Nivon      Jacques Schievink
Osiris      Niek Stukje
Osiris      Sven van Klaarbergen
Papyrys     Daan Hallewas
Proper Stok     Ton Koudijs
RO2      David van den Burg
RO2      Sonja Kooiman
Staedion     Taco Bodzinga



�

62        Resultaat van het participatieproces met voorstellen voor projecten over klimaatadaptatie in de wijk Zuid Oost

Eindrapportage

Stedebouwkundige    Astrid Keers
Theatertaal     Anita Boone
TU Delft     Andy van de Dobbelsteen
TU Delft     Bob Ursem
TU Delft     Fidan Bulut
TU Delft     Gerard van der Veen
TU Delft     Herman Russchenberg
TU Delft     Jose Knippen
TU Delft     Kees van der Linden
TU Delft     Kristel Aalbers
TU Delft     Michael van der Meer
TU Delft     Niek van der Giessen
TU Delft     Sybrand Tjallingii
TU Delft     Taeke de Jong
TU Delft     Ties Rijcken
TU Delft      Alexander de Ridder
TU Delft/Deltares    Frans van der Ven
TUDelft     Alexia Luising 
TUDelft     Daan Zandbelt
TUDelft     Dick Gutlich
TUDelft     Hans Huygens
TUDelft     Marie Claire ten Veldhuis
TUdelft      Maurits de Hoog
TUDelft     Peter Teeuw 
TUDelft     Ronald Kuil
TUDelft     Thorsten Schuetze 
TUDelft      Marjolein van Esch 
Tygron      Maxim Knepflé
UNESCO-IHE     Berry Gersonius
UNESCO-IHE     Chris Zevenbergen
UNESCO-IHE     Jeroen Rijke
UNESCO-IHE     William Verbeek
Ver. Groei en Bloei    Pieter van Mourik
VNO/NCW     Frank Bazelmans
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VROM      Jan Elsinga
Vz. Bel. ver. BoKa Botaniestr-Kanaalweg Willem van Nievelt
Vz. Vrienden Botanische tuin  Gerard van der Veen
Vz. Vrienden Botanische tuin  Wil Aalbers
Waterbouwkundige    Jan Spit
Waterbouwkundige    Ronald Waterman
Waterkader Haaglanden   Ben van de Ven
Waterkader Haaglanden   Carl Paauwe
Waterkader Haaglanden   Jorien Burger
Zelfstandig kunstenaar   Jessica de Boer
Zelfstandige     Peter Jonquiere
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COLOFON

Consortium

Vormgeving: opMAAT

Teksten: Jan Bloemberg, Jan Brouwer

Verslaglegging: Theatertaal, Anita Boone


