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Op dinsdag 29 mei hebben we met betrokkenen 
en belangstellenden op een hete zolder van 
de Schiehallen gesproken over de toekomst 
van Schieoevers. In presentaties werden twee 
onderwerpen behandeld; de milieueffectrapportage 
en het ontwikkelplan. Ook hebben we in groepjes 
gesproken over mobiliteit en leefklimaat in een 
toekomstbeeld van een hoog stedelijk gemengd 
milieu. In dit verslag leest u wat er tijdens de  
avond is besproken. 

Alle punten uit de discussies zijn samengevoegd 
en gebundeld naar thema. Omdat er meerdere 
gesprekken zijn gevoerd en verschillende 
belangen vertegenwoordigd werden, kunnen 
er tegenstrijdigheden voorkomen tussen de 
opmerkingen. In de discussies zijn de onderstaande 
punten ingebracht.

De presentatie met intro en MER gegeven door Gido 
ten Dolle en Tim Artz en de presentatie over het
ontwerpplan gegeven door Marco Broekman 
staan hier: http://bit.ly/schieoevers-maakt-herrie01



GETEKEND VERSLAG VAN DE AVOND
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MOBILITEIT
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• Belangrijk is een goed en frequent OV. 

• De bereikbaarheid per OV is goed door de ligging 
tussen treinstations, buslijn was er eerder wel, maar 
niet nodig, omdat het goed te lopen of fietsen is 
vanaf de stations. 

• Het is cruciaal dat station Delft-Campus (red. Delft-
Zuid) zowel voor OV als fiets een verbinding krijgt 
met de TU.

• Maak van de Schieweg een fietsverbinding. 

• Breng station Delft-Zuid op een slimme manier in 
verbinding met Tramlijn 19. 

• Verbind metro/tramnet Rotterdamse regio met 
tramlijnen Delft. 

• Het hoge gebruik van de fiets in Delft zal het lastiger 
maken om intensiveren van fietsgebruik als 
maatregel te zien om de mobiliteit ‘in betere banen 
te leiden’/’om nog wat te winnen’.

• Kruithuisweg loopt elke avond en ochtend tijdens de 
spits vast. Dit is een belangrijk knelpunt. 

• Als gekeken wordt naar de relatie Kruithuisweg met 
de noord-zuid lopende wegen wordt niet begrepen 
waarom bijvoorbeeld de Papsouwselaan versmald is. 
Weliswaar geldt de provinciale weg (Beatrixlaan) als 
primaire route, maar er zijn te weinig ‘tussenwegen’. 

• Houd rekening met de aard van de bedrijvigheid 
als het gaat om bereikbaarheid, bijvoorbeeld 
wonen en winkels (Leeuw & Stein) hebben andere 
verkeersstromen en parkeerbehoefte dan productie 
bedrijvigheid (logistiek of maakindustrie).  

• Goede bereikbaarheid en parkeerplek belangrijk voor 
klanten bedrijven.

MOBILITEIT
VERBINDING
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• Qua alternatieve oplossingen hebben we het vooral 
gehad over de mogelijkheid dat  de mensen die in 
Schieoevers-Noord wonen, er ook werken. Mogelijk 
zou ook het type woningen invloed kunnen hebben. 
Enige discussie was er over welk type dan: goedkope 
woningen voor de laagopgeleide werknemers die nu 
in Rotterdam wonen en met de auto komen, of juist 
het duurdere segment, omdat die minder met de auto 
zullen gaan? 

• Zet in op bepaalde doelgroepen; de young urban 
professional heeft minder autobezit en is flexibeler 
dan een gezin.  

• Zet in op maatwerk, bijvoorbeeld doelgroepen 
benadering (combineer bijv. studentenwoningen 
boven detailhandel / maakindustrie, techbedrijven of 
seniorenwoningen langs de Schie). 

• Een andere optie om te zorgen dat de huidige 
werknemers niet meer met de auto komen, is een 
goede directe busverbinding. Het voorbeeld van een 
verbinding over de Rotterdamseweg werd genoemd, 
omdat de locaties daar met het OV onbereikbaar zijn.

• Voldoende voorzieningen bieden in het gebied, zoals 
winkels, scholen en sport, heeft als gevolg dat men 
minder de auto nodig heeft. 

• Door gebalanceerde mix van functies is dubbelgebruik 
van parkeervoorzieningen mogelijk. Dan moet je wel 
accepteren dat je soms een stukje moet lopen. 

• Centrale afhaalpunten voor goederen besteld op 
internet werken positief.

• Maak onderscheid in autobezit en autogebruik. 

• Mogelijke kansen/oplossingen/alternatieven/
randvoorwaarden zijn: transferium met innovatieve 
modaliteiten om de last mile af te leggen, swapfietsen/
Mobike, zelfrijdende auto’s, deelauto’s. 

• Verkeer voor wonen dient gescheiden te zijn van 
bedrijfsgerelateerd vrachtverkeer. Een oplossing kan 
zijn: gescheiden verkeersstromen. Situeer en ontsluit 
(maak)bedrijven via een weg langs het spoor. Bouw 
en ontsluit woon-/werkwoningen en woningen in het 
binnengebied richting Schie.

• Veel steden in de wereld zijn hier mee bezig. Belangrijk 
is dat de auto niet te veel plek in neemt op straat. 

MOBILITEIT
OPLOSSINGEN
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• Ontmoedig autogebruik. Zorg dat er zo min mogelijk 
auto’s Schieoevers binnen komen, maar als ze er 
zijn, moet er wel voldoende parkeerplek zijn om te 
voorkomen dat ze lang moeten zoeken.  

• Genoeg parkeerplekken voor de huidige bewoners. 
Mensen die nu wonen op Schieoevers hebben gratis 
parkeerplek en willen die graag houden.

MOBILITEIT
PARKEREN 
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• Er worden vraagtekens gezet bij het gehanteerde 
verkeersmodel.

• Er wordt ervaren dat er geen ruimte meer is voor groei.

• Het geluidsmodel geeft een verkeerde weergave van 
de werkelijkheid bij Lijm & Cultuur. Er is daar geen 
sprake van continu geluid, zoals nu in de figuur is 
weergegeven.

• Door aanwezigen werd aandacht gevraagd voor 
bestaande knelpunt op de Kruithuisweg. Zij waren 
het niet eens met de resultaten van het model, want 
ze staan juist op de brug vast (in de spits). Er zijn ook 
tijdstippen waarop doorstroming goed is.

MOBILITEIT
MER 



LEEFKLIMAAT
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• Het geluidsklimaat is goed te regelen met technische 
oplossingen, aan de woningen dan wel aan de bron 
zoals isolatie, dove gevels e.d.

• ‘Gewoonte geluid’ moet anders beoordeeld worden. 

• Geluidsoverlast kan je compenseren met een prettige 
leefomgeving. Naast groen kwam een voorbeeld op 
tafel van bierbrouwen inclusief horeca, zodat de 
bewoners meer betrokkenheid voelen (of proeven) bij 
industriële maakprocessen.  

• Geluid en het klagen daarover blijft een lastig punt. 
Echt zwaar vrachtverkeer kan eigenlijk niet bij wonen.

• Hoe waarborg je dat er niet alsnog klachten komen 
in de toekomst als je meer geluid accepteert? (de 
bekende ‘tweede bewoner’ die minder boodschap 
heeft aan de ambities die bij de ontwikkeling een rol 
speelden en de daarbij horende acceptatie van meer 
geluid).

• Zorg dat er een balans is in de verschillende soorten 
lawaai. Als het verkeer goed geregeld is, geeft dat rust. 

• Geen woningen naast milieucategorie 4 bedrijven. 
Milieucategorie 3 of 2 geven geen grote problemen. 
Geluid wordt verder niet als een groot probleem gezien 
voor/door mensen in de doelgroep. 

• Studenten roeivereniging geven aan weinig tot 
geen last te hebben van geluid afkomstig van de 
betoncentrale, maar des te meer van geluid vanaf de 
Kruithuisweg. 

• Onderschat niet het effect van geluid van Schieoevers-
Zuid als HMC terrein op Schieoevers-Noord als 
gemengd stedelijk gebied. 

LEEFKLIMAAT
GELUID
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• Creëer groen langs de Schie voor de bewoners en 
werknemers. 

• Zorg voor voldoende groene buffers tussen wonen en 
werken, dat neemt geluid weg.

• Vrije ruimten en groen. 

LEEFKLIMAAT
GROEN
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• De heersende gedachte was dat je wonen en werken 
niet moet willen mengen, want op termijn ga je toch 
klachten krijgen. De grenzen zullen worden opgezocht 
(voorbeeld Nieuwe Haven), waardoor frictie ontstaat. 

• Er wordt minder frictie verwacht wanneer de woningen 
bedrijfswoningen zijn, bijvoorbeeld wonen boven je 
bedrijf in de maakindustrie. Die hebben een hogere 
acceptatiegraad.

• We hebben het ook gehad over wat je met 
privaatrechtelijke middelen kunt vastleggen. De vraag 
is of dit voldoende zekerheid biedt voor bedrijven. Die 
zijn bang dat de milieu-inspecteur op de stoep staat 
en ze (net) te veel geluid maken, doordat ze iets in hun 
productieproces hebben aangepast. 

• Een risico van het mengen van wonen en werken is 
dat de consument vooralsnog beter wordt beschermd 
dan de ondernemer. In die zin is de huidige wetgeving 
te beperkend voor het mengen van wonen en werken. 
“Klagen mag niet” zou de bedrijven bescherming 
geven, maar dat is een utopie. 

• Graag aandacht voor de innovatiekracht die er al is 
op Schieoevers! Er wordt al veel gemaakt en (door)
ontwikkeld. 

• Nieuwe bewoners zouden in ieder geval doordeweeks 
langs moeten komen, om goed te ervaren welke hinder 
er bestaat. In het weekend komen mensen kijken, 
maar dan liggen veel productielijnen stil.

• Zorg ook binnen het wonen voor gemengde 
woonmilieus.

• Waarom niet minder dan 15.000 woningen realiseren 
in Delft? Het is een los getal, het college van B&W kan 
ook aangeven dat 15.000 teveel is voor Delft.

• Zorg ook voor kleine en goedkope werkruimtes. In de 
Schiehallen zitten nu veel kleine maakbedrijven en 
startups die niet in staat zijn om dure huur te betalen 
(dit sluit aan bij “de lessen van Jane Jacobs” die 
dat in relatie tot het behouden van oude gebouwen 
propageerde). 

LEEFKLIMAAT
WERKEN & WONEN
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• Als de Tec Factory in de Schieoevers komt, dan moet 
TU ook (regulier) wonen in de TU Campus toelaten. 

• In reactie op de Tec Factory; is de eigengrond van de TU 
soms te duur? 

• Het type bedrijven dat je wilt mengen is van belang. 
Bepaal wat voor soort bedrijven en bedrijfjes je in het 
gebied wilt hebben. 

• Ook sommige hightech-maakbedrijven produceren 
geluid. 

• Schieoevers is niet de juiste plek voor een Vinex-wijk. 

• Menging wonen/werken/voorzieningen/recreëren goed 
idee.  

• Werken en wonen combineren betekent dat je het 
gebied weggooit want beide functies zullen niet 
floreren. 

• De economische visie omschrijft behoefte aan 
bedrijvigheid. Schieoevers is al een bedrijventerrein en 
daarom ligt inzetten op bedrijvigheid hier meer voor de 
hand. 

• Zorg voor werkgelegenheid op alle niveaus dus niet 
alleen inzetten op hoogwaardige industrie. 

• Zorg ervoor dat de volledige keten kan blijven bestaan 
op Schieoevers. Dus maak geen knip tussen kennis en 
productie. 

•  De deur wordt gesloten voor nieuwe bedrijven in de 
vierde milieu categorie. Op Zuid is ook niet veel ruimte. 
Dat is een gemiste kans. Dergelijke bedrijven zouden 
elkaar juist goed kunnen aanvullen en versterken. 

• Levendigheid en dynamiek is belangrijk.

• Schieoevers is een uniek ondernemersgebied en zou 
als zodanig gekoesterd moeten worden. 

LEEFKLIMAAT
WERKEN & WONEN
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• De milieucirkels moeten behouden blijven om 
toekomstige ontwikkelingen (van bedrijven) te 
beschermen. Mogen blijven moet ook betekenen 
mogen groeien en/of transformeren. 

• Inzetten op zonnepanelen wordt ondersteund (er zijn 
vele m2 daken beschikbaar). 

• Weerstand tegen het combineren van woningen met 
maakindustrie.

LEEFKLIMAAT
WERKEN & WONEN
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• Breng een zonering aan conform Koningsveld: 
appartementen langs de Schie, met daarachter een 
zone woonstraatjes en daarachter langs het spoor en 
bedrijvenzone.

• Niet wonen langs de Kruithuisweg en langs het spoor. 

• Dit is te voorkomen door deelgebieden voor 
respectievelijk wonen en werken te scheiden. De 
voorkeur is dan om bedrijven naar het zuiden toe te 
clusteren.

LEEFKLIMAAT
ZONERING



OP DE VRAAG WAAR MEN DE KOMENDE PERIODE OVER WIL 
MEE PRATEN ALS HET GAAT OM DE TRANSFORMATIE VAN 
SCHIEOEVERS ZIJN DEZE THEMA’S GENOEMD. 



WWW.DELFT.NL/SCHIEOEVERS 




