
Gesprek met studenten van TU Delft over 
gebiedsontwikkeling in 2050

•Basis is een vak (BK6ON5) in het 
3de jaar (laatste jaar BSc) op 
Bouwkunde in Delft

•Onderwerp is het ontwikkelen 
van een gebiedsvisie
• Dus altijd herontwikkeling
• Voor de komende 50 jaar dus tot 

2070
• Geen blauwdruk maar 

piket-paaltjes aan de verre horizon
• Dus ook per definitie (?) duurzaam

YouTube kanaal BK6ON5 voor een overzicht van pitches en presentaties die als film 
zijn aangeboden 



Managementgame / rollenspel
(serious gaming /live action role play)

•150-300 studenten in teams van 
10 rollen
• Projectleider, 
• Economische Zaken, 
• GIS-expert, 
• Milieuadviseur, 
• Regionaal Planoloog, 
• Stedenbouwkundig adviseur, 
• Vervoers-planoloog, 
• Landschapsarchitect, 
• Vastgoedgebruiker 
• Vastgoedontwikkelaar

Onderhandelen en ontwerpen in de atelierruimten van de faculteit, in de huidige 
Corona-editie met max 3 studenten per tafel.



Ontwikkeling per case: Blaak in Rotterdam (2013)

•Opklimmend uit financiële en 
vastgoedcrisis

•Visie op herontwikkeling van een 
boulevard met veel leegstand. 
Revitalisatie en transformatie

•Veel aandacht voor 
transformatie (hergebruik) en 
vergroening 



Ontwikkeling per case: Pompenburg in Rotterdam 
(2014)

•Afvoerputje in opeenvolgende  
ontwikkelingen. 

•Revitalisatie, verbinding en 
inpassing

•Veel aandacht voor gevolgen 
van mobiliteit, afstemming 
tussen ontwikkeling



Ontwikkeling per case: Campus in Delft (2015)

•Relatie tussen stad en campus, 
ontwikkelings-potentie bij 
nieuwe trends.

•Mobiliteit en leefbaarheid

•Door 1-op-1 student en 
ontwerper: veel groene 
fietspaden



Ontwikkeling per case: A20-zone Schiedam (2016)

•Barrière door snelweg 
wegnemen

• Schiedam positiever profileren

•Mobiliteit, ontwikkel-potentie 
en leefbaarheid

•Directe presentatie aan de 
bevolking (station Schiedam)



Ontwikkeling per case: M4H in Rotterdam (2017)

•Transformatie van haven naar 
nieuwe woonwijk (in 30 jaar)

• Samenwerking Rotterdam en 
Schiedam

•Wonen en werken
• Huisvestingsopgave
• leefbaarheid



Ontwikkeling per case: Spoorzone in Dordrecht en 
Zwijndrecht (2018)

•Relatie tussen twee 
gemeenten (en provincie)

•Precair door transport – 
ingeklemd tussen snel- en 
waterwegen met hoog risico

•Mobiliteit, herontwikkeling en 
leefbaarheid



Ontwikkeling per case: Alexanderpolder in Rotterdam 
(2019)

•Revitalisatie van een verlopen 
winkelcentrum

•Verduurzaming van een zone 
van autosloperijen (circulaire 
invulling)

•Verdichting, duurzaamheid, 
herontwikkeling, circulaire 
economie en leefbaarheid



Ontwikkeling per case: Van A-Z in Rotterdam (2020)

•Betekenis van OV-knooppunt 
en –lijnen voor een 
ontwikkelingsopgave.

•Rol van de oeververbinding 
en Feijenoord City in de visie

•Duurzaamheid in elke stap, 
elke vezel, elke student

•… en Covid-19
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Waarom een studentenontwerp uitgelicht op 
klimaatakkoord decentraal; 1 jaar uitvoering

• Focus houden bij de doelen van het 
klimaatakkoord

• Geloof in de toekomst

• … in techniek en wetenschap

• Confrontatie generaties a la Brundtland: 

Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling 
die voorziet in de behoeften van het heden 
zonder het vermogen van toekomstige 
generaties om in hun eigen behoeften te 
voorzien in gevaar te brengen.


