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Over Gebiedsfonds Delft Technology 
Park
Op en rondom de TU Delft Campus vormen ongeveer 
200 bedrijven en instellingen samen een krachtig en 
innovatief high tech cluster. Stichting Gebiedsfonds Delft 
Technology Park spant zich in om dit gebied nog aantrek-
kelijker te maken voor bestaande en nieuwe partijen. Het 
fonds heeft jaarlijks een bedrag beschikbaar om initiatie-
ven vanuit het gebied te ondersteunen. 

Financiële ondersteuning
“Als gebiedsfonds hebben we een faciliterende en ver-
bindende rol”, legt voorzitter Jos de Mooij uit. “De stich-
ting streeft naar een actief ondernemersklimaat waarin 
ondernemers, kennisinstellingen en de overheid optimaal 
samenwerken. Belangrijk daarbij is dat iedereen elkaar kent, 
vindt en ontmoet om vervolgens samen de economische 
ontwikkeling van Delft te bevorderen. Daarvoor hebben we 
budget beschikbaar. Helaas weten veel ondernemers niet 
dat het Gebiedsfonds hen als cofinancier kan ondersteunen 
en faciliteren om ideeën en plannen ten uitvoer te brengen.”

Samen initiatieven verwezenlijken
Het budget voor Gebiedsfonds Delft Technology ontstaat uit 
een opslag op de zakelijke OZB. Gemeente Delft int het be-
drag en stort het meteen door naar het ondernemersfonds. 
Het Gebiedsfonds ondersteunt en neemt initiatieven die 
bijdragen aan de samenwerking tussen bedrijven, instellingen 
en de overheid. Het zwaartepunt ligt daarbij op de econo-
mische- en maatschappelijke ontwikkeling van de stad. Jos 
de Mooij: ”Als bestuur beoordelen we alle binnenkomende 
aanvragen. Bij het toekennen van een bijdrage gaan we uit 
van vijf criteria, te weten: mobiliteit, leefomgeving, valorisatie, 

Uw idee medegefinancierd
Het gebiedsfonds faciliteert en cofinanciert initiatieven 
die ten goede komen aan een actief ondernemers- 
klimaat. Mobiliteit, leefomgeving, valorisatie, duurzaamheid 
en innovatie staan hierbij centraal. Heeft u een idee dat 
voor alle ondernemers in het gebied meerwaarde biedt? 
Het Gebiedsfonds biedt u (financiële) ondersteuning! 
Neem contact met ons op via secretariaat@sgdtp.nl

duurzaamheid en innovatie. Elk initiatief dat aan een of 
meer van de criteria voldoet kan op onze steun rekenen 
en bovendien op de hulp van een projectcoördinator die 
kan helpen bij uitvoering van de plannen.”

Samenstelling van het Gebiedsfonds
Het bestuur van het Gebiedsfonds bestaat uit vertegen-
woordigers vanuit het bedrijfsleven, onderwijs en ken-
nisinstellingen en geeft een getrouwe afspiegeling van de 
bewoners van het gebied. Het huidige bestuur bestaat uit:
• Michel Borsboom, TNO Corporate Real Estate &   
   Facilities
• Jos de Mooij, Onafhankelijk, voorzitter SGDTP
• Dingeman Leijdens, Tjip en VvE Delftech Park 
• Luc Schrover, Technostarters Delft Vastgoed BV (TDVG)
• Nico Persoon, Haagsche Hogeschool vestiging Delft en  
   penningmeester SGDTP
• Guido Sluijsmans, SD-Insights
• Ruth de Vries, TU Delft Campus
• Maarten Crum, Hogeschool Inholland, vestiging Delft

Het bestuur, dat vier keer per jaar in vergadering bijeen-
komt, wordt ondersteund door een secretariaat en een 
projectcoördinator. 



Samenwerking BKS en SGDTP

Gezamenlijke thema’s
Beide gebieden zullen zich inzetten voor gezamenlijke the-
ma’s, zoals het bieden van voldoende ruimte voor bedrij-
ven, het stimuleren van de samenwerking tussen bedrijven 
onderling, het organiseren van gezamenlijke evenementen 
en het verbeteren van mobiliteit en bereikbaarheid.

Mobiliteit
Een concreet voorbeeld waarover u meer leest in deze 
nieuwsbrief is de in juni 2020 gehouden mobiliteitsen-
quête. Deze enquête heeft geleid tot een actieplan waar 
we nu inhoud aan gaan geven. Binnenkort leest u daar via 
Chainels meer over.

Gehonoreerde projecten
Een kort overzicht van enkele projecten met een SGDTP 
bijdrage:

• Hackathon door YES!Delft Students 
Tijdens de hackathon gaan gemotiveerde studenten 24 uur 
achter elkaar in groepsverband werken aan een real-life 
opdracht van een bedrijf. Het idee is dat de studenten met 
een innovatieve oplossing komen. Zij zullen hier ook op 
beoordeeld worden. Studenten worden aangespoord in-
noverende oplossingen te vinden voor een echt probleem 
dat wordt aangeleverd door een bedrijf. Daarnaast zullen 
zij tijdens dit proces veel leren over ondernemerschap bin-
nen het bedrijfsleven en hoe ze vernieuwende oplossingen 
kunnen bedenken voor bestaande problemen.

• Entrepreneurship Day Delft 2021 door 
YES!Delft Students
Het project biedt studenten een unieke kans om in 
contact te komen met ondernemerschap, wat hun 
zelfontplooiing ten goede komt. Hierdoor krijgen Delftse 
studenten een bredere visie dan enkel van grote bedrijven. 
Door studenten uit Delft te stimuleren om te onderne-
men creëer je direct werkgelegenheid voor de omgeving. 
Daarnaast creëer je ook indirect een gunstig klimaat voor 
ondernemingen.

• Stadsgesprekken TOPdelft
Delft is volop bezig met de Agenda Delft 2040. Deze is 
voor de campus, bedrijven en omgeving van groot belang. 
TOPdelft wil dat proces volgen en daaraan bijdragen. Doel 
van de discussies in TOPdelft is om inzicht en betrokken-
heid van de Delftse samenleving bij de kenniseconomie 
te vergroten en daarmee het draagvlak in de stad te 
vergroten. Dit jaar wordt in het bijzonder bijgedragen aan 
de samenhang tussen de campus en Schieoevers.

• Landmark Delft en de tulpenpiramide
Bijdrage aan de realisatie van de grootste tulpenvaas ter 
wereld als landmark voor de stad. Als markant oriëntatie-
punt langs de A13 dat verwijst naar Delft het internatio-
nale beeldmerk tijdens de Gouden Eeuw van Nederland. 
Geplaatst in een cultuurhistorisch polderlandschap in 
Midden-Delfland, de campus met haar natuurlijke ecosys-
temen en wandel- en fietspaden. Recreatie grenzend aan 
de bedrijven, onderwijs en kennisinstellingen in het gebied 
van TU Delft Campus.

In 2019 hebben BedrijvenKring Schieoevers (BKS) en Stichting Gebiedsfonds Delft Technology Park (SGDTP) een 
samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Het kloppend hart van de Delftse high tech maakindustrie ligt verankerd 
in de gebieden Schieoevers en TU Delft Campus. Om de verbinding in de keten, tussen bedrijven onderling en tussen 
opleidingen en bedrijven te versterken hebben beide gebieden van het Ondernemersfonds Delft besloten samen te 
werken.

10 juli 2020. Het stadsgesprek bij Lijm & Cultuur. Van links naar 

rechts: bestuurslid Jan Bloemberg (staand), Wolter Smit, Kim Huijpen, 

burgemeester Marja van Bijsterveldt en rector Tim van der Hagen.



Mobiliteit leeft in het gebied
Mobiliteit is een hot topic. Niet alleen door de afspraken 
in het Klimaatakkoord en het Mobiliteitsplan Delft 2040, 
de toename van het aantal woningen in ons gebied, maar 
ook door de gewenste economische groei van de bedrij-
ven en kennisinstellingen zelf. Bereikbaarheid is essentieel 
om te kunnen groeien. SGDTP maakt zich in samenwer-
king met BKS (Bedrijven Kring Schieoevers) sterk voor 
een goed bereikbaar en verkeersveilig zuidelijk deel van 
Delft en een duurzaam gebruik van de infrastructuur om 
die groei mogelijk te maken. Met een uitgebreid enquê-
teonderzoek werd nagegaan wat de voor ogen zijnde 
uitdagingen zijn, maar ook of de bedrijven en organisaties 
zelf willen bijdragen aan acties om de bereikbaarheid te 
borgen en mobiliteit te verduurzamen. Mobiliteitsadviseur 
Jacoba van Gastel vertelt er meer over.

 Hoge respons
“Op de enquête kwam een zeer hoge respons: 41% van 
de bedrijven en organisaties vulde de enquête in. En wat 
bleek: ruim 80% van hen wil met mobiliteit aan de slag 
gaan. Hierbij noemt men bij uitstek veranderingen in de 
bedrijfsvoering zoals fiscale regelingen, meer deelvervoer, 
en de voorbereiding op de energietransitie met emis-
sieloze vervoersmiddelen. Veel bedrijven en organisaties 
in het gebied ervaren het gebrek aan OV als grootste 
knelpunt. De behoefte is daarom groot om van station 
Delft Campus een ideale Hub te maken met deelvervoer, 
zodat medewerkers en klanten gemakkelijker op de plek 
van bestemming kunnen komen.” 

Chainels
SGDTP en BKS zullen een aantal acties op dit thema initi-
eren, houd daarom de berichten op Chainels in de gaten.

Nieuw: NEXT Delft
Begin 2022 zal op de TU Delft Campus NEXT Delft 
worden opgeleverd.  Dit nieuwe acceleratorgebouw 
gaat huisvesting en voorzieningen bieden aan scale-ups 
en snelgroeiende startups die werken aan technologi-
sche en duurzame innovaties. Impact en oplossingen 
voor maatschappelijke vraagstukken staan centraal.

NEXT Delft kent een unieke en strategische ligging: 
centraal in de uitbreiding van TU Delft Campus, naast 

YES!Delft, de incubatororganisatie van de universiteit. Met 
NEXT faciliteert de stad de doorstroom van toonaange-
vende en beloftevolle startups naar een nieuwe fase. Het 
behouden van bestaande bedrijven en aantrekken van 
nieuwe bedrijven draagt bij aan de uitwisseling van kennis 
door de hoge concentratie van bedrijven binnen dezelfde 
sector én is van positieve invloed op de Delftse econo-
mie. 

Realisatie
Het gebouw heeft een bruto vloeroppervlakte van circa 
10.000 m2 en biedt, naast kantoorruimtes, faciliteiten die 
partijen verbinden. In het hart van het gebouw bevinden 
zich makerslabs waar fieldlabs van de TU Delft kunnen 
landen. Corporates en MKB-bedrijven uit Delft die aan 
technologische en impactvolle innovaties werken kunnen 
in NEXT samenwerken met startups en scale-ups. Daar-
naast biedt NEXT community spaces, een high tech event 
centre en hoogwaardige horecavoorzieningen gericht op 
samenwerking en ontmoeting.

De bouw van NEXT Delft is goed op gang. De aannemer 
is inmiddels gestart met de staalconstructie. De komende 
periode zullen de verdiepingsvloeren worden gelegd en 
gaat het gebouw verder de hoogte in. 

Geïnteresseerden kunnen terecht op www.nextdelft.eu 
voor meer informatie.



Viaduct vormt verlichte toegangspoort 
Delft Technology Park

“Vanuit het bestuur van SGDTP ontstond al enkele jaren 
terug het idee om wat meer kleur te geven aan het 
gebied”, vertelt voorzitter Jos de Mooij. “Vanuit dit idee is 
een grootschalig project ontstaan, waaraan toestemming is 
verleend door onder meer de gemeente en de provincie. 
Livingprojects heeft een bijzondere verlichtingsinstallatie 
ontworpen voor onder het viaduct, welke is geplaatst door 
het Delftse bedrijf DK Groep. Stedin, ook gevestigd in 
Delft, heeft het stroomkastje geplaatst.”

Viaduct
In eerste instantie had de start van het project praktische 
redenen. “Het viaduct was donker, zeker in de wintertijd. 
Dat was de reden voor SGDTP om na te denken over het 
aanbrengen van verlichting, voor meer zicht en veiligheid.” 
Bij het besluit om het viaduct te gaan verlichten, werd ook 
gesproken over de wens om het project te laten aanslui-
ten bij het gebied. “In het TU-gebied staan innovatie en 

techniek centraal, dus we vonden dat de verlichting op die 
aspecten moest aansluiten. Livingprojects kwam daarop 
met een ontwerp waarin innovatieve verlichting zich aan-
past aan de omgeving. Door bewegingssensoren beweegt 
het licht als het ware met je mee als je eronderdoor rijdt. 

Daarnaast biedt de installatie ons de mogelijkheid de 
kleuren te schakeren en op het seizoen te laten reageren.” 
Jaap Langhout, projectcoördinator Delft Technology Park, 
vult aan: “De dynamische verlichting creëert als het ware 
een aantrekkelijke toegangspoort tot het gebied, die de 
mensen bijblijft. Ook straks, met het nieuwe theater voor 
de musical over Willem van Oranje ten zuiden van de TU 
Campus, zal het verlichte viaduct een functie hebben. Als 
bezoekers van de musical vanaf de snelweg de Schoe-
makerstraat oprijden, zullen ze het TU-gebied naar alle 
waarschijnlijkheid een stuk kleurrijker bestempelen dan ze 
voorheen hadden gedaan.”

Het viaduct op de Schoemakerstraat, onder de Kruithuisweg, is sinds begin dit jaar verlicht. De ambitie die Stichting 
Gebiedsfonds Delft Technology Park had om een opvallende toegangspoort tot het TU-gebied te creëren, is daarmee 
een feit.

Heb je ook een initiatief wat 
co-financiering verdient? 
Kijk dan op: www.sgdtp.nl



Beleef de toekomst met Highlight Delft
Van 18 tot en met 20 november van dit jaar vindt Hig-
hlight Delft plaats. Tijdens dit driedaagse festival ontdek 
je installaties op het raakvlak van kunst en technologie, 
verspreid over een route langs unieke locaties door 
het centrum van Delft en op de TU Delft Campus. Het 
festival is een samenwerking tussen de TU Delft en de 
gemeente Delft, met SGDTP als trotse cofinancierder.

Het festival neemt je mee langs historische plekken in 
Delft, laboratoria en andere unieke locaties op de campus, 
waarvan een aantal speciaal voor Highlight Delft haar 
deuren opent. Highlight gebruikt de innovatieve stad Delft 
als platform om mensen mee te nemen op een reis van 
nieuwe ideeën en ruimte op het gebied van kunst en tech-
nologie. Highlight Delft biedt jou een blik op de toekomst 
en daagt je uit om mee te denken en te discussiëren over 
hoe creativiteit in technologie bijdraagt aan het vormen 
van een gezamenlijke toekomst.

Rijk ecosysteem
Delft heeft een rijk ecosysteem van innovatiegedreven 
instellingen, wat een hoge concentratie aan kennis met zich 
meebrengt en deel uitmaakt van de Delftse identiteit. Hig-
hlight streeft ernaar dit ecosysteem zichtbaar te maken en 
de samenkomst van technologie en goede ideeën te vie-
ren. Op verschillende locaties worden installaties van kunst, 
technologie, innovatie en design tentoongesteld. Binnen de 
categorieën ‘experience’, ‘test’ en ‘think’ is werk te zien van 
meer dan twintig kunstenaars(collectieven). Ga mee op 
reis en beleef de toekomst.

Connecties leggen
Highlight Delft zet zich in om artiesten, wetenschappers, 
bedrijven en studenten met elkaar te verbinden. Tijdens 
het festival worden deze unieke samenwerkingen met 
vernieuwende en experimentele resultaten gepresenteerd 
aan het publiek. Voor Highlight 2021 geldt dat het een 
festival is met inspirerende installaties verdeeld over meer-
dere locaties, maar voor de toekomst heeft de organisatie 
een breder doel voor ogen. Het streven is om in 2025 een 
platform te zijn om nieuwe ontwikkelingen te verbinden, te 
stimuleren en katalyseren, en nieuwe en draaiende installa-
ties en prototypes voor bedrijven te presenteren. Hiermee 
wordt de cocreatie van studenten, (tech)bedrijven, kunste-
naars en wetenschappers verder gestimuleerd.

Impuls voor
Botanische Tuin
De Botanische Tuin TU Delft, opgericht door Jacques van 
Marken en professor Beijerinck, is een plek om zuinig op 
te zijn en te exposeren. Om bezoekersaantallen te stimu-
leren, is recentelijk een nieuwe impuls gegeven aan deze 
bijzondere plek. Aan de Kanaalweg is een aanlegsteiger 
gecreëerd, waardoor de Botanische Tuin ook vanaf het 
water toegankelijk is. SGDTP heeft hieraan financieel bij-
gedragen. Bij de plannen om meer bezoekers te trekken 
zijn ook studenten betrokken. Zij worden onder meer 
ingezet bij de revitalisering van de historische kas. Tevens 
zijn er de voornemens om ondernemers meer bij de Tuin 
te betrekken door ruimte te bieden voor het geven van 
presentaties, brainstormsessies en een ondernemerstafel. 



Chainels
Chainels is een social networking platform voor 
business-to-business. Via Chainels kun je als organisatie 
contact onderhouden met relevante relaties, informatie 
delen en je verbinden met andere organisaties. In Delft 
gebruiken we nu ruim twee jaar dit intranet voor Delft-
se bedrijven, kennisorganisaties en onderwijs. Als bedrijf 
kan je een account aanmaken op de website. Nog niet 
op Chainels? Neem dan contact op met onze projectco-
ordinator jaaplanghout@gmail.com

TU Delft Campus is een van de toonaangevende locaties voor onder-
zoek en ontwikkeling in Europa. Het is de locatie waar veel techno-
logieën ontstaan die doorvertaald worden naar innovaties die grote 
maatschappelijke uitdagingen oplossen. Met TU Delft Campus wordt 
een levendig ecosysteem ontwikkeld met verschillende partners 
die bereid zijn om te investeren, samenwerken, creëren en innove-
ren. Ruth de Vries, Marketing & Community Manager van TU Delft 
Campus, vertelt hier meer over.

“Met TU Delft Campus hebben we de ambitie om een wereldwijd top 
10 tech innovatie ecosysteem neer te zetten. Vanuit de  missie ‘impact 
for better society’, werken we aan een ecosysteem waarin verschillende 
partijen samenwerken aan radicale innovaties, dus baanbrekende sleu-
teltechnologieën, met als doel innovaties te creëren die van positieve 
invloed zijn op de maatschappij. Die partijen zijn de kennisinstellingen 
waaronder de TU Delft startups en scale-ups, het bedrijfsleven, inves-
teerders, de overheid en de samenleving. Door connecties te leggen en 
interacties te creëren ontstaan nieuwe ontmoetingen, nieuwe samen-
werkingen en nieuwe innovaties. Verbinden is dan ook een sleutelbegrip 
in hetgeen wij doen met TU Delft Campus.”

Verbinden
“Verbinden zie je op veel plaatsen al gebeuren, zoals bij YES!Delft en in 
de fieldlabs waar startups samenwerken met grote bedrijven, inves-
teerders, en overheidsorganisaties. Om innovatie te versnellen werken 
onderzoekers, bedrijven en overheden op de TU Delft Campus samen 
in fieldlabs, waar nieuwe innovaties in een levensechte omgeving kunnen 
worden getest en doorontwikkeld. Deze fieldlabs kunnen zeer interes-
sant zijn voor MKB-bedrijven. Grote corporates hebben vaak budget om 
te innoveren, maar lang niet alle MKB-bedrijven kunnen dit alleen. In een 
fieldlab kunnen deze bedrijven met anderen werken aan innovaties waar 

Deep Tech Campus in een 
High Tech Stad

alle partijen wat aan hebben. Toch valt er nog genoeg te winnen op het 
gebied van samenwerken. De TU Delft Campus bestaat momenteel uit 
een aantal verschillende ecosystemen en spelers die vaak ook een eigen 
community vormen, denk aan robotica of quantum. Vanuit TU Delft 
Campus willen we deze communities en de communities en bedrijven 
in en rondom Delft nog meer met elkaar verbinden zodat deze elkaar 
én de TU Delft Campus als geheel versterken. Als TU Delft Campus 
vormen wij het ideale platform waarbinnen co-creatie tussen al deze 
innovatieve clusters kan plaatsvinden.”

Ontwikkelingen
“De komende jaren staat veel op de planning om de TU Delft Campus 
verder te ontwikkelen, met als doel om kruisbestuiving te bevorderen 
tussen diverse partijen en disciplines. Denk aan de bouw van het sca-
le-up gebouw NEXT Delft en de plannen voor drie extra multitenant 
gebouwen, de bouw van FRAIM – creating the future of work en House 
of Quantum. Maar denk ook aan de intensivering op het gebied van 
medtech in samenwerking met Erasmus MC, Quantum, AI en Robotica.”

Visie
“Onze visie is ambitieus. In 2030 willen we dat het ecosysteem rondom 
TU Delft Campus en in de brede Delftse regio tot de wereldwijde top 
behoort met een track record op het gebied van radicale innovaties op 
basis van doorbraaktechnologie, ofwel deep tech. Dat kunnen wij alleen 
bereiken door samen te werken met innovatieve bedrijven op én buiten 
de TU Delft Campus; in de stad, regionaal, nationaal en internationaal. 
Een voorbeeld van hoe wij de samenwerking opzoeken binnen de stad 
is met onze buren op de Schieoevers. Wat op de TU Delft Campus 
wordt bedacht, wordt op Schieoevers gemaakt. Nationaal en internati-
onaal blijven we ook onze samenwerkingen uitbreiden. Onze doelstel-
ling is om uiteindelijk zoveel mogelijk van de activiteiten fysiek te laten 
landen op de TU Delft Campus en in Delft.”

Nieuwsbrief
“Er gebeuren zoveel mooie, innovatieve dingen in ons ecosysteem. Wij 
delen die allemaal op tudelftcampus.nl. Abonneer je op onze nieuwsbrief 
www.tudelftcampus.nl/newsletter en volg ons op LinkedIn om op de 
hoogte te blijven van de laatste trends in deep tech, ondernemerschap 
en samenwerking.”


