
 

 

 

Contactpersonen:  

TU Delft: Marieke Wolthuis 

Hogeschool Inholland : Maarten Crum 

Haagse Hogeschool: Caroline Draper 

Gemeente Delft: Wilbert Hoondert & Robin Diek 

Kwartiermaker Stadslab Delft: Gerben Helleman 

 

In 2017 is de City Deal Kennis Maken in 

Delft van start gegaan. In 2019 wordt er 

systematisch gewerkt aan  verschillende 

thema’s in de stad en wordt gestart met het 

Stadslab Delft in de wijk Tanthof. 
 

De kracht van samenwerken 

2018-2019 

Verschillende thema’s 

In Delft is er met alle partners gekozen voor 

maatschappelijke thema’s gedurende de 

samenwerking. Elke partij binnen de CDKM is 

trekker van een ander thema. De zes thema’s 

staan niet op zichzelf, maar sluiten aan bij de 

opgaven van Delft of zijn een trend/ 

ontwikkeling waarmee elke stad te maken 

krijgt. 

 
Ecosysteem van de stad 

Studenten van de Haagse Hogeschool met de 

‘minor neighbourhood governance’ maakten in 

2018 een videoreportage over de wijkbeleving 

in Tanthof.  

 
Urban Planning 

De wijk Tanthof vergrijst, echter de wijk is 

ingericht voor jonge gezinnen. Ongeveer 100 

derdejaars studenten van de TU Delft 

Bouwkunde zijn aan de slag gegaan met de 

transformatieopgaven in een ontwerpatelier 

stedenbouw en –ontwerp. 

 

 
 

City Deal Kennis Maken Delft 

Digitale agenda 

Studenten User Experience Design van de Haagse 

Hogeschool presenteerden verschillende digitale 

toepassingen die het leven van de burger en 

specifieke ambtenaren kunnen gaan 

vergemakkelijken.  

 
 
 
Toerisme 

De studenten Tourism Management van de 

Hogeschool Inholland hebben een prototype voor 

een landmark ontwikkeld voor Delft. De landmark 

had als doel om een nieuwe groep toeristen aan te 

kunnen trekken en langer te laten verblijven in de 

stad. 

Circulaire economie 

De komende tien jaar wordt er onderhoud gepleegd 

aan infrastructuren in de binnenstad. Tevens is er 

een grote duurzaamheidsopgave. LDE center wil 

een atelier inrichten waar studenten van o.a. de TU 

Delft zoeken naar oplossingen en mogelijke 

inrichtingen om dit in de stad te kunnen integreren. 

 

 

Zo creëerden zij een 

chatbot, een reactieve 

dashboard (zie 

afbeelding), een exertion 

game, een tool voor data 

gestuurd werken, een co-

creatietool en intelligente 

camera’s.  
 

Stadslab Delft 
In een speciaal Stadslab Delft (in Tanthof) bundelen de 

TU Delft, de Haagse Hogeschool, Hogeschool 

Inholland en de gemeente hun krachten om samen aan 

de toekomst van de wijk Tanthof te werken. Om er aan 

bij te dragen dat de wijk ook in de toekomst een fijne 

plek blijft om te wonen, te werken en te leven. 

 

 
 

Vanaf januari 2019 is de kwartiermaker gestart om de 

verbinding tussen onderzoek, advies, beleid, onderwijs 

én praktijk vorm te gaan geven. Er wordt gevraagd wat 

bewoners, ondernemers en professionals nodig hebben 

in hun wijk. Zo ontstaat een beeld van de thema’s en 

vraagstukken die er in de wijk leven.  


