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• Wat gebeurt er zoal op de TU Delft? 
 

• https://youtu.be/IzMs_k5-5U0 

 

• Campusbrede ontwikkelingen; TU Delft Science Park, TU Noord, 
Technopolis, nieuwe faculteitsgebouw TNW, infrastructuur 

 

• Studentenpopulatie, Internationalisering 

 

• Samenwerking met de stad: Deetman, DTP en convenant 
 

Inhoudsopgave 

https://youtu.be/IzMs_k5-5U0
https://youtu.be/IzMs_k5-5U0
https://youtu.be/IzMs_k5-5U0
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• TU Delft 19e plaats  op de THE World Ranking for Technical 
Universities  

• 21.500 studenten, sterke groei – 4.500 fte personeel  

• Totaal 16.000 arbeidsplaatsen in de kenniseconomie 

• TU Delft Science Park 4e Campus van Nederland met 220 
bedrijven en 5.600 arbeidsplaatsen  

• Sinds 1992 4.000 nieuwe arbeidsplaatsen door start-ups  

• Yes!Delft in top 4 Europese incubators met 173 starters in 10 
jaar.  

• Lopend investeringsprogramma van 500 mln in de 
kenniseconomie 

 
 

 

FACT SHEET  TU DELFT  
    

220 bedrijven, 5.600 arbeidsplaatsen  
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Impact TU op de stad 
Nog een paar cijfers 

• Studenten woonachtig in Delft ruim 9.000 (1/12/2014) 

 

• Werknemers TU woonachtig in Delft : 3.595 (2015) 

 

• In totaal wonen dus zo’n 13.000 personen in Delft die studeren of 
werken bij de TU.  

 

• Financieel/salaris: Het totaal aan personele lasten voor eigen 
personeel incl. sociale lasten (en pensioenpremie) in 2014 € 
309.481k. 

 

• 28 mln euro (9% van de inkoopuitgaven) van de TU Delft is 
uitgegeven aan leveranciers die gevestigd zijn in Delft. Dit waren 600 
leveranciers. Denk aan horeca, bloemen, maar ook een 
ijzerhandelaar die sloten levert en installeert. 

 

• ->aanzienlijk deel van de Delftse bevolking heeft connectie met TU.  

• ->Financieel vloeit aanzienlijk deel van de TU uitgaven in de Delftse 
economie. 
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Keep 

Transformation 

(renovation or newly build 
In progress 

Current campus 
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Cause actualisation estate strategy  

+ 50% in 10 

years! 
Studentpopulation 
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TUD SD – LM V0.1 

Aantal studenten TU Delft 
Van 13.000 studenten in 2007 naar 21.000 in 2015 
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TUD SD – LM V0.1 

Voorspelde groei komende 10 jaar 
Van 21.000 studenten naar 26.000 studenten in 2025 

• Van 2015 naar 2025 stijgt het aantal buitenlandse studenten 

naar verwachting van 19% naar ongeveer 27% 
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TUD SD – LM V0.1 

1.400 FTE Internationale medewerkers 
Hoogste aantal FTE van alle Nederlandse universiteiten  



10 



11 

 
 



12 

Pulse Practice Unite Learn Share Explore 

 

 

Multifunctioneel onderwijsgebouw 

 

Voor nieuwe vormen van onderwijs 

 

Ontmoeting en samenwerking  

 

Internationale horeca 

 

Start bouw februari 2016  

Start gebruik augustus 2017 
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KENNIS INNOVATIEF DELFT  

Kennisinstellingen 

 

• TU Delft 

• TNO 

• Deltares 

• Unesco-IHE 

• Haagse Hogeschool 

• Hogeschool InHolland 

• ROC Mondriaan 

• NEN (Normalisatieinstituut) 

• Holland Metrology /VSL 

• Kavli Instituut (nanoscience) 

• Qutech (Quantumtechnologie) 

• Van Leeuwenhoek Instituut 

• J.M. Burgerscentrum   

• OTB 

• CE Delft  

Kennisbedrijven top 15 

 

• DSM 

• Exact 

• 3M 

• TOPdesk 

• Allseas 

• Festo 

• Applikon 

• Fox-IT 

• MWH 

• Mapper 

• Fabrique 

• Cepezed  

• Mecanoo 

• Octatube 

• Ampelmann 

 

30 gerenommeerde kennisinstellingen en bedrijven in Delft 
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Building tomorrow’s leading firms 

 

• World class incubator; YES!Delft 

• Invested capital >€135 M 

• €20 M invested capital annually 

• >€100 M generated revenue since 
2006 

• 1.000+ employment 

• Accelerated growth >150 startups 

• 306 patents within 10 years  

• 2nd Building YES!Delft Labs                                                                                                               
with state of the art laboratory space 

 

YES!Delft  

in development: YES!Delft with Bio-Facilities 

Opening Q1 2016 

Over 5000 m², of which 3500 m² office space and 1250 m² 
laboratory space  
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Business Partners 
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TU DELFT SCIENCE PARK 

http://www.sciencepark.tudelft.nl/# 

• On campus vestigingsmogelijkheden 

• Ambitieuze hoog opgeleide kenniswerkers  

• Inspiratie uit een kennisintensieve omgeving  

• Ruimte voor ontmoeting en kennisdeling 

• State of the art faciliteiten 

• Goede bereikbaarheid 
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RoboValley in Campus Noord 
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TUD SD – LM V0.1 

 

Dagelijks komen zo’n 12.000 tot 14.000 

fietsers naar de campus van de TU Delft. 
De fiets is populair.  

De huidige fietsinfrastructuur kan de 
extreme hoeveelheden fietsers nauwelijks 
meer aan. Bovendien is het aantal routes 
in oost-westrichting beperkt. 

Extra investeringen zijn nodig voor:  

• Uitbreiding van het fietsverbindingen 

• Uitbreiding van de fietsenstallingen.  

 

 

1. Huidige hoofdfietsroute Mekelweg 
2. Nieuwe fietsroute vanaf het station via 

Abtwoudsebrug (2016 gereed) 
3. Fietsstraat Leeghwaterstraat  (2017 gereed) 
4. Gelatinebrug 
Blauwe lijnen: versterken oost-west 
fietsverbinding  

4 

Visie fietsbereikbaarheid 
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TUD SD – LM V0.1 

 
• Een autoluwe, parkachtige campus met meer groen. 

• Herkenbare campusring. 

• Verbeteren ontsluitingsstructuur campus: 

 Faradaybrug verbindt de campus met Schie-oevers en station Delft Zuid. 

 Verdubbelen capaciteit kruispunt Schieweg-Kruithuisweg. 

 Extra aansluiting op de A13. 

 

Visie autobereikbaarheid 
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TUD SD – LM V0.1 

 

 

• Tramlijn 1 naar de campus. 

• Nieuw station Delft Zuid, waar straks 
meer treinen stoppen. 

• OV verbinding Den Haag Zuid-west via 
Delft naar Zoetermeer (lijn 37).  

• Goede busverbindingen.  

Visie OV-bereikbaarheid 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj-_rXQgpvNAhWCJhoKHVgXD5EQjRwIBw&url=http://www.fransmensonides.nl/rtha.html&psig=AFQjCNEFKfeENv3ds5gMPcsarQzGnmS8eg&ust=1465564302662505


Waarom strategische samenwerking: TU 

Delft en gemeente Delft 
 

 • ‘Battle for brains’: beste combinatie van universiteit 

+ stad! 

• TU-talent: magneet voor innovatief MKB -> 

vestiging in Delft   

• Delfts bod: Motor van de kenniseconomie in de 

Zuidvleugel, bijdrage aan de BV Nederland 

• Meerwaarde voor de hele stad: inzetten op ‘stad 

van innovatie’ levert banen en kansen voor alle 

Delftenaren  

 

 

 
Battle for Brains, the next level 
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Top 10 - Why study abroad? 
 

1. See the world 

2. Education 

3. Take in a new culture 

4. Improve language skills 

5. Career opportunities 

 

 

 

 

6. Find new interests 

7. Make lifelong friends 

8. Personal development 

9. Graduate school condition 

10. Life experience 

http://www.internationalstudent.com/study-abroad/guide/ 
ten-benefits-to-studying-abroad 

The European Campus - Heritage and Challenges 
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Why study abroad? Reasons (not) to go 

reasons to go 
 

1. academic reputation 25% 
- professors, programme,  
teaching method, rankings 
    

2. country / city / culture 24% 
   

3. career development  18% 
- employability, learning the language,  
personal/intercultural relations 
    

4. university services  17% 

 

5. social life    11% 
- quality of life, friends, love  

1. academic reputation  58% 
- English language skills of staff,  
workload 

 

2. city / culture    18% 
- lack of integration 

 

3. social life     10% 
- lack of organised events 

 

4. university services   10% 

reasons not to go 

source: European study choice platform “Study Portals” (2012) 



PROPOSITIONS 
 
 
1. Students* become tourists – Cherish the European academic heritage 

 
• location in inner city 
• heritage buildings: culture & industry 
• density of people 
• good public space 
• sense of place 
 

* and knowledge workers (professors, young potentials, ...) 



Delft, parel in de randstad 

Commissie Deetman adviseert 

Battle for Brains, the next level 

• Laat de motor sneller draaien – Delft broedplaats 
voor de technische kenniseconomie 

• Zorg voor de laatste kilometer – Bereikbaarheid 
Delft op de as Rotterdam – Den Haag 

• Werk samen in nog te ontwikkelen regionale 
programma’s -Delft als must see-bestemming voor 
bezoekers en toeristen  

• Zorg voor een integrale aanpak van de 
transformatie - De transformatie van de stad 



Samenwerking TU en gemeente 

•Advies Commissie Deetman 

• Belang van de economische motor van Delft voor 
de regio en voor de BV Nederland 

 

•Snelle groei TU Delft  

• Vraagt om aanpassing van campusvisie 

• Internationalisering van studenten en 
medewerkers vraagt om gezamenlijk optrekken 

 

 

Battle for Brains, the next level 



TU Delft  in de regio 

 

   

De ambitie van de economische agenda Koers 

2020 is: Zuidvleugel – Europese topregio. De 

Economische Programmaraad Zuidvleugel 

(EPZ) richt zich op het versterken van de 

economische concurrentiekracht van de 

Zuidelijke Randstad. In de EPZ bundelen 

bestuurders vanuit bedrijfsleven, onderwijs- en 

kennisinstellingen en overheden kennis, 

inzichten en bestuurskracht op de uitvoering 

van de economische agenda Koers 2020.  

Delft Technology Partners 

Delft Technology Partners ondersteunt nieuwe kennisintensieve bedrijven bij de vestiging 

en verankering in Delft. Ze verbindt en versterkt bestaande bedrijven en instellingen in 

Delft door funding, communitybuilding en projectontwikkeling. 

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag 

omvat het gebied van 23 gemeenten. De 

gemeenten bundelen hun krachten om het 

gebied beter bereikbaar te maken en het 

economisch vestigingsklimaat te versterken. 

De MRDH bestaat uit twee pijlers, de 

Vervoersautoriteit (Va) en Economisch 

Vestigingsklimaat (EV).  

InnovationQuarter is op 1 januari 2014 opgericht door de provincie Zuid-

Holland, het ministerie van Economische Zaken, de gemeentes Rotterdam, Den 

Haag, Leiden, Delft, Dordrecht en Westland, het Leids Universitair Medisch 

Centrum, het Erasmus Medisch Centrum, de Universiteit van Leiden en de 

Technische Universiteit Delft. Daarnaast werkt InnovationQuarter met veel partijen 

samen zoals overheden, clusterorganisaties, incubators, kennisinstituten, banken, 

venture capitalists et cetera. 

http://mrdh.nl/
http://www.delft.nl/
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Dank voor uw aandacht! 

 


