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VIDEO

Klik op ‘Start video’ 
of ‘Stop video’ 

NOG EVEN GEDULD 
WE GAAN ZO 

BEGINNEN

IETS ZEGGEN?

Iets zeggen of iets vragen? 
Dat kan door je hand op te steken. 
Dit kan gewoon met je eigen hand, 

of digitaal: ga onderin naar 
Participants en klik op Raise hand.

LET OP

Deze bijeenkomst 
wordt opgenomen



AGENDA

• Schieoevers Noord en het participatieproces
Derk van Schoten, programmadirecteur, gemeente Delft

• Strategische aanpak Kabeldistrict
Mark Rabbie, zelfstandig conceptontwikkelaar en gebiedsontwikkelaar
Olga Wagenaar, ontwikkelingsmanager, Amvest namens Kabeldistrict

• Strijp-T Eindhoven
Ad van Berlo, oprichter ontwerpbureau Van Berlo

• Makersdistrict Rotterdam 
Walter de Vries, planoloog Gemeente Rotterdam

• Reactie & Discussie
o.a. met Mark Rabbie en Gilbert Bal (Roots Beleidsadvies)

• Vraag & Antwoord



SCHIEOEVERS NOORD
EN HET PARTICIPATIEPROCES

DERK VAN SCHOTEN, PROGRAMMADIRECTEUR 
GEMEENTE DELFT



SCHIEOEVERS NOORD
FASE 1 TOT 2030 

• Draagt bij aan ambitie gemeente Delft: realiseren 
van ca. 15.000 nieuwe woningen en 10.000 nieuwe 
arbeidsplaatsen (tot 2040) 

• Van bedrijventerrein naar uniek gemend stedelijk 
gebied, toekomstbestendig, duurzaam en 
multifunctioneel: werken, wonen, voorzieningen en 
ontspanning krijgen een plek en vormen nieuwe 
combinaties. 

• Nieuwbouw ontwikkeling van twee deelgebieden: 
Kabeldistrict (Schiehallen) en Delfts Schiekwartier 
(Nieuwe Haven)

• Participatietraject op basis van Ruimtelijk 
Kwaliteitskader en de twee nieuwbouwplannen



PROCES
IN 3 FASEN

Juli 2019 
Ontwikkelplan 

Schieoevers 
Noord

December 2020
Concept Ruimtelijk 

Kwaliteitskader (RKK)

Jan-maart 2021 
Participatie op RKK en 

plannen van 
Kabeldistrict en Delfts 

Schiekwartier

Voorjaar 2021
Concept 

bestemmingsplan 
incl. zienwijze

Najaar 2021 
Vaststelling 



PARTICIPATIETRAJECT

13 januari 2021 Startbijeenkomst 

18 - 22 januari 2021 Week van het Werken én wonen

25 - 29 januari 2021 Week van de Leefkwaliteit

1 - 5 februari 2021 Week van de Bereikbaarheid 

8 - 12 februari 2021 Week van het Wonen én werken

Vanaf 12 februari Terugkoppeling resultaten op website

• Participatieaanpak: Delfts Doen

• Alle informatie is te vinden op 
www.schieoeversnoord.nl

• Alle bijeenkomsten zijn openbaar en te 
vinden op de website. 

• Denk en doe mee!

• Input voor Ruimtelijk Kwaliteitskader, de planontwikkelingen voor Kabeldistrict en Delfts 
Schiekwartier en het nieuwe bestemmingsplan voor Schieoevers Noord

• Deelnemen aan online bijeenkomsten en online enquêtes, online ideeën indienen

http://www.schieoeversnoord.nl/


DELFT, INNOVATIE EN MAKEN

• Wat groen is blijft groen (buitengebied), 
wat rood is blijft rood (stad)

• Delft: innovatieve maakindustrie en toerisme

• HTSM in Schieoevers Noord

• Menging van relatief zwaar werken met Wonen

• HMC op Schieoevers Zuid; intensiveren met passende bedrijven in de 
biotoop





ALLE FRONTEN RICHTEN OP MENGING

• Milieuzonering nieuwe stijl van VNG -> bedrijven krijgen maatwerk vergund in 
bestemmingsplan/ omgevingsplan 

• Aanpak Schieoevers waarbij we het geheel van het gebied reorganiseren, 
geïntegreerd:

• Stedenbouwkundig

• Bouwkundig

• Communicatie over bewuste mix

• Milieunormen op maat

• MER staat compensatie toe over verschillende milieuaspecten



RUIS REURING RUST

Zone langs omgeklapte  

Schieweg tot hartlijn

Zone tussen Schiepark en hartlijnZone rond hartlijn

STEDENBOUWKUNDIG
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BOUWKUNDIG STUREN OP  FUNCTIEMENGING

Cluster bedrijvigheid:

collectief logistiek hof

Bij mix wonen met werken:  

tweezijdige ontsluiting, logistiek ene zijde,  

woonentree andere zijde  

(verkeersveiligheid en geluid)

2

3

1

Woning nabij hal:

Vanwege geluid bij open deur: 1. Houd voldoende  

afstand 2. Hoge plint 3. Setback

X m

Woning boven hal  

luchtbehandeling op dak van woning  

(Integreren installaties)

Woning boven hal

geen loopkraan onder woning  

(trilling)

voldoende afstand houden

Woning nabij mogelijke hinderbron  

Woningen op afstand bouwen en (geluids)  

maatregelen treffen



AANTREKKELIJKE OMGEVING



….De expliciete mogelijkheid in het bestemmingsplan om dit flexibiliteitsinstrument in te zetten wordt 
gezien als onderdeel van het bieden van comfort aan de bedrijven en het bieden van duidelijkheid aan 
zowel bedrijven als bewoners. … (pag 43 VNG publicatie 2019)

….Door de nieuwe regeling, aangevuld met de ontwerpprincipes die een 
stedenbouwkundige uitwerking hebben gekregen, is het voor bedrijven in de 
maakindustrie mogelijk om te ondernemen en geeft het bewoners de gewenste 
kwaliteit passend in een gemengd stedelijk werk-woongebied. Hierdoor is er 
ondanks de hogere geluidnorm van het bedrijf per saldo nog altijd sprake van een 
goede fysieke leefomgeving. Van belang hierbij is dat die andere kwaliteiten in de 
planregels zijn geborgd. ….. (Pag 43 VNG publicatie 2019)

MILIEUNORMEN OP MAAT



STRATEGISCHE AANPAK 
KABELDISTRICT

MARK RABBIE
ZELFSTANDIG CONCEPTONTWIKKELAAR EN GEBIEDSONTWIKKELAAR

OLGA WAGENAAR, ONTWIKKELINGSMANAGER AMVEST
NAMENS KABELDISTRICT



STRIJP-T 
EINDHOVEN

AD VAN BERLO
OPRICHTER ONTWERPBUREAU VAN BERLO



MAKERSDISTRICT
ROTTERDAM

WALTER DE VRIES
PLANOLOOG, GEMEENTE ROTTERDAM



1/21/2021

WELKOM 
OP STRIJP-T
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I N N O V A T I O N     P O W E R H O U S E



Prof. Ad van Berlo



INNOVATION POWERHOUSE

DOING

THINKING

MAKING



All the information in this presentation is 
confidential © 2015 / Copyrights VanBerlo

by Prof. Ad van Berlo & Boudie Hoogedeure & Ivo Lamers

Strijp-T
MAKE - Create – Innovate 

Praatstuk
Strijp-T | The Innovation 
district
Basis classificering



Innovatie, vernieuwing, versnelling: het DNA van Strijp-T

Spraakmakende historie



20 Hectare binnenstedelijk voormalig Philips bedrijventerrein



transformeren naar nieuwbouwkwaliteit met bijbehorend comfort

Karakteristieke industriële Philips panden



Historisch besef
Behoud van de 
oude verhalen



Landingsplaats voor de creatieve high-tech maakindustrie, 
gebouwen waar verschillende innovatieve bedrijven een
multidisciplinaire community vormen en elkaar inspireren.

Een living lab voor design en techniek

Business to business

Professionele services

Technologische hard en software innovators

Additive manufacturing

Model en productie faciliteiten / Prototyping

Professionele services, M&A, patenten. Finance, Markt onderzoek, Big data

Consultancy

.... en meer

10 innovatiegebieden

Make, create, innovate



Open innovation – kop-staart bedrijven

Brainport Region Eindhoven

Nieuwe tijd

Waar activiteiten ooit vanzelfsprekend binnen één bedrijf plaatsvonden, 

worden deze nu genetwerkt in de keten gedaan middels open innovatie:

› Kop staart bedrijven ontstaan

› Bedrijven richten zich op hun specifieke kern

› Andere expertises halen ze van partners



10 innovatiegebieden

Meer dan alleen productinnovatie

*Ten types of innovation - Larry Keeley



10 innovatiegebieden

Meer dan alleen productinnovatie

(Maak)industrie

Fysiek
Digitaal
Systeem

Klant

Branding en marketing
Distributie en logistiek
B2B dienstverlening

Bedrijfsorganisatie

Bedrijfsadviseurs
Toeleveringsketen specialisten
Ondersteunende diensten

1 Wat maken we?
3 Hoe brengen we het?2 Hoe krijgen we het voor elkaar?

*Ten types of innovation - Larry Keeley



Aanpak infrastructuur Strijp-T

Gebiedsontwikkeling

Openbare Ruimte STRIJP T 

‘stedenbouwkundige verankering’ 

12-10-2016
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VOL ENERGIE
ONDERNEMEN
Strijp-T: hét bedrijvenpark met karakter



REACTIES



VRAAG & ANTWOORD



TOT SLOT

www.schieoeversnoord.nl

• Presentatie, verslag en antwoord op alle gestelde vragen

• Overzicht van alle bijeenkomsten

• Geef uw mening via online peilingen

• Dien uw idee in! (of laat u inspireren door al ingediende ideeën)

• Meld u aan voor de nieuwsbrief

Bedankt voor uw deelname!
Heeft u nog vragen of opmerkingen? 
info@schieoeversnoord.nl

http://www.schieoeversnoord.nl/
mailto:info@schieoeversnoord.nl


VOLGENDE WEEK: 
WEEK VAN DE LEEFKWALITEIT


