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Friso de Zeeuw, praktijkhoogleraar aan de TU Delft, in het gebied waar de TU Delft over mee mag praten, de toekomstige nieuwbouwwijk Rijswijk-Zuid.

TUontwikkeltwijk
De gemeente Rijswijk werkt nauw samen met de
TU Delft voor de ontwikkeling van Rijswijk-Zuid.
Hoogleraar Friso de Zeeuw is enthousiast over
deze synergie tussen praktijk en wetenschap.

Universitair docent Agnes Franzen

’Tekenen en rekenen moeten gelijk opgaan’
Gebiedsontwikkeling, zegt universitair docent Agnes Franzen, is niet te
vergelijken met wiskunde. „Gebiedsontwikkeling heeft een duidelijke
maatschappelijke waarde; wiskunde kun je los daarvan goed onderzoeken.’’ Franzen maakt deel uit
van het zeskoppige TU-team dat de
gemeente Rijswijk met raad en
daad terzijde staat in de ontwikkeling van Rijswijk-Zuid. „Wij hebben
allemaal een andere achtergrond,
zoals planeconomie, publiek-private samenwerking of duurzaamheid.
Vanuit die disciplines leveren we
kennis aan de gemeente over hoe je
tot een masterplan kan komen
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H

et ontwikkelen van een
gebied waar straks
3500 nieuwe woningen staan en 15 hectare
bedrijventerrein verrijst, daarvoor heb je
als gemeente niet zomaar alle expertise in huis. Het was
voor de gemeente Rijswijk, die ten
zuiden van de A4 in wat bekend
staat als Sion-’t Haantje de woon-

‘Zo’n groot
uitbreidingsplan als
Rijswijk-Zuid komt
zelden voor’.

wijk Rijswijk-Zuid gaat aanleggen,
reden om de TU Delft in te schakelen als meedenkende partner. „Zo’n
groot uitbreidingsplan in een gemeente komt zelden voor,’’ vertelt
Friso de Zeeuw, praktijkhoogleraar
gebiedsontwikkeling aan de TU. „Er
spelen volop kwesties in dat gebied.
Het is er groen, maar het is tegelijk
omsloten door stedelijk gebied. Het
is passen en meten om daar een
goed plan te maken. Rijswijk hecht
er grote waarde aan dat dat goed gebeurt en wij begeleiden de gemeente op weg naar een masterplan voor
de nieuwe wijk.’’
Het mes snijdt volgens De Zeeuw
aan twee kanten. „Voor ons is het
een pluspunt om onze wetenschap-

pelijke kennis aan de praktijk te
toetsen. Zo kunnen we over en weer
kennis uitwisselen.’’
De samenwerking tussen universiteit en gemeente duurt in eerste instantie drie jaar. Voor de komende
periode tot de zomer krijgen de zes
TU’ers die meewerken aan het pro-

ject, onder wie De Zeeuw, het al
druk. Zij gaan onderzoeken hoe de
nieuwe wijk zo duurzaam mogelijk
ontwikkeld kan worden. „We gaan
kijken welke energievoorziening
voor die wijk het beste is en we gaan
kijken naar een duurzame woonomgeving.’’ Daarbij valt te denken aan

waaraan diverse partijen, als de
gemeenteraad, het waterschap en
de Kamer van Koophandel, samen
hebben gewerkt. Naast het onderzoek naar een duurzame ontwikkeling van de nieuwbouwwijk gaan wij
de plannen financieel doorrekenen.
De TU heeft daarvoor een model
ontwikkeld waarbij je de ideeën
invoert en daar komt dan een prijskaartje uit. Tekenen en rekenen
moeten gelijk opgaan, zo zeggen wij
dat.’’ Vanaf volgend studiejaar gaan
ook studenten projecten doen in
Rijswijk-Zuid. „Ook zij kunnen
innovatieve oplossingen bedenken
die zich lenen voor die locatie.’’

groen, water en innovatieve parkeeroplossingen. Het speerpunt duurzaamheid is mede bepaald door de
gemeenteraad van Rijswijk. De
Zeeuw: „Ik ben zelf ook wethouder
geweest, dus wat is er mooier dan
nu als hoogleraar weer deelgenoot
te zijn van zo’n proces.’’

