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Opbouw presentatie

Ø Aanleiding en doelstelling

Ø Aanpak

Ø SWOT-analyse

Ø Ruimtelijk-economische 
scenario’s

Ø Economische visie



Aanleiding

Ø Kracht van Schieoevers 

Ø Convenant TU Delft – Gemeente Delft

Ø Planvorming gemeente en provincie
§ Ontwikkeling Station Delft-Zuid
§ Ontwikkeling Gelatine- en Faradaybrug
§ Ontwikkeling locatie Sita/Schiehallen
§ Ontwikkeling Schiekwartier
§ Verbreding Schie



Doelstelling

Ø Gedragen visie van het bedrijfs-
leven op de gewenste ontwikke-
ling van Schieoevers



Aanpak

Ø Deskresearch: data- en beleidsonderzoek

Ø Interviews

Ø Toetsing conceptvisie



Interviews



SWOT-analyse Schieoevers
sterktes en zwaktes

Sterktes Zwaktes 
Economisch  
- Sterke vertegenwoordiging productie en handel - Beperkte aanwezigheid diensten 
- Hoge arbeidsproductiviteit (toegevoegde 

waarde per baan) en ruimteproductiviteit 
(toegevoegde waarde per m²) 

- Laag terreinquotiënt (banen per m²) 

- Kwaliteit lokale/regionale arbeidsmarkt - Onduidelijk (economisch) profiel 
- Organisatiekracht BKS   
- Internationaal netwerk bedrijfsleven  
Ruimtelijk  
- Bereikbaarheid per weg, water en spoor - Bereikbaarheid per bus 
- Ligging nabij stedelijke centra, TU Delft & RTHA - Beperkte aanwezigheid van zichtlocaties 
- Beperkte mate van leegstand - Verrommeling van delen van het terrein 
- Aanwezigheid collectieve voorzieningen  

(parkmanagement, camera’s, glasvezel, etc.) 
 

  

 



Sterke vertegenwoordiging 
van productie en handel

Bron: LISA, bewerking Roots Beleidsadvies

Ø Economische structuur Schieoevers
§ 40% van de banen en 64% van de t.w. is in productieactiviteiten geconcentreerd 
§ 34% van de banen en 17% van de t.w. is in handel en transport geconcentreerd

Ø Positie Schieoevers in Delftse economie
§ Op Schieoevers is resp. 9,3% en 17% van de banen en t.w. in Delft geconcentreerd
§ De productie op Schieoevers vertegenwoordigt resp. 43% en 58% van de banen en 

t.w. in de Delftse productie à De Delftse productie is dus in sterke mate in Schie-
oevers geconcentreerd

Fig. 1: Aantal banen per sector, 2016 Fig. 2: Toegevoegde waarde per sector (€ mln.), 2016

Bron: LISA/CBS, bewerking Roots Beleidsadvies



Hoge arbeids- en ruimte-
productiviteit

Bron: LISA/CBS/STEC, bewerking Roots Beleidsadvies

Ø Op Schieoevers wordt op jaarbasis meer dan € 660 miljoen 
aan toegevoegde waarde gecreëerd

Fig. 1: Aantal banen per sector, 2016

Fig. 3: Productiviteit Schieoevers t.o.v. bedrijventerreinen in de MRDH en
overig Delft, 2016 (Index: Schieoevers = 100)



SWOT-analyse Schieoevers
kansen en bedreigingen

Kansen Bedreigingen 
Economisch  

- Groei (kennis)productie 
- Beperkte ontwikkelingsruimte voor gevestigde 

bedrijven 
- Positionering van Schieoevers in Delfts 

ecosysteem van kennis & economie 
- Slechte afstemming tussen gemeente, kennis-

instellingen en bedrijfsleven 

- Regionale behoefte aan kadelocaties 
- Grootschalige woningbouwplannen gemeente 

Delft 
Ruimtelijk  

- Aanwezigheid ontwikkellocaties 
- Gebrek aan integrale visie en daarbij passende 

ontwikkelstrategie  
- Doorontwikkeling infrastructuur (verbreding 

Schie, aanleg brug(gen), verdubbeling sporen) 
 

  

 



Ø Afgelopen vijf jaar vond op Schieoevers vooral groei in productie plaats
§ Op Schieoevers nam de werkgelegenheid in de productie met ca. 400 banen toe
§ In overig Delft nam het aantal banen in de productie met ruim 700 af

Ø Schieoevers is (dus) bij uitstek de locatie om de ambitie van de gemeente 
en TU om (in Delft) een “complete economische keten te creëren van 
fundamenteel onderzoek, via ontwerp en prototyping, tot productie.”

Groei (kennis)productie

Bron: LISA, bewerking Roots Beleidsadvies

Fig. 4: Ontwikkeling werkgelegenheid per sector, 
2011-2016

Bron: Gemeente Delft en TU Delft (2017)

Fig. 5: Ecosysteem van kennis & economie



1. Ontwikkeling als gemengd stedelijk milieu met focus 
op de realisatie van meer woningen in het gebied

2. Doorontwikkeling als bedrijventerrein met focus op de 
realisatie van meer logistieke activiteiten (o.a. water-
gebonden) in het gebied

3. Doorontwikkeling als bedrijventerrein met focus op de 
realisatie van meer hoogwaardige maakindustrie in het 
gebied

4. Doorontwikkeling als gemengd bedrijventerrein met 
mogelijkheden voor (zeer) uiteenlopende type (eco-
nomische) activiteiten in het gebied

4 scenario’s voor de ontwik-
keling van Schieoevers



Ontwikkeling als 
gemengd stedelijk 
milieu met focus op 

de realisatie van 
meer woningen in 

het gebied
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Ø Verstedelijkingsopgave Zuid-Holland: vraag naar 
150.000 extra woningen in periode 2017-2030 

Ø De ambitie van de provincie om deze 150.000 woningen 
vooral in stedelijk gebied te realiseren

Ø De ambitie van de gemeente Delft om in de periode tot 
2040 15.000 woningen (vooral in het middeldure en 
duurdere segment) toe te voegen aan de voorraad

Ø De extra kansen die de gemeente Delft ziet voor de 
realisatie van woningen op nieuwe locaties aan de 
Schieoevers à 2.000 tot 3.000 woningen in het gebied?

1. WONEN à Waarom is dit scenario relevant?



1. WONEN à Waar zien we het (al) gebeuren?



Ø Extra woonruimte voor werknemers (?)

Ø Extra draagvlak voor consumentenvoorzieningen

Ø Meer sociale controle en levendigheid à verbetering 
veiligheid(sbeleving)

Ø Beperking milieuruimte (geluid, lucht, externe veiligheid)
§ Minder ontwikkelingsruimte voor bedrijven die daarvan gebruik maken
§ Minder ruimte voor vestiging van HMC-bedrijvigheid 

Ø Afname van bedrijvigheid/werkgelegenheid als gevolg 
van bedrijven die moeten wijken

Ø Meer vervoersbewegingen à toenemende druk op lokale 
infrastructuur

Ø Bestemmingsplan moet worden aangepast

1. WONEN à Wat zijn mogelijke effecten?

Referenties: Buiksloterham (A’dam), Oostpoort (A’dam), Rijnhaven, (Alphen a/d Rijn), Binck-
horst (Den Haag), Honigterrein (Nijmegen), Haven Spijkenisse (Nissewaard), etc. 



Doorontwikkeling 
als bedrijventerrein 

met focus op de 
realisatie van meer 

logistieke activi-
teiten (o.a. water-
gebonden) in het 

gebied
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Ø Regionaal tekort aan ruimte voor logistieke bedrijven 
à vooral watergebonden locaties zijn schaars

Ø Ambitie van de provincie om het transport te verduur-
zamen en meer goederen over het water te vervoeren

Ø De recente invulling van voorheen leegstaande panden 
met logistieke activiteiten (distributie, opslag, etc.)

Ø De toenemende druk op andere watergebonden locaties 
in de MRDH (o.a. Binckhorst)

2. LOGISTIEK à Waarom is dit scenario relevant?



2. LOGISTIEK à Waar zien we het (al) gebeuren?



Ø Efficiënter ruimtegebruik op regionaal niveau

Ø Minder vervoersbewegingen op regionaal niveau

Ø Meer werkgelegenheid in Delft (zij het bescheiden t.o.v. scenario 3 en 4) 

Ø Nieuwe (potentiële) samenwerkingspartners voor 
bedrijven op Schieoevers

Ø Meer vervoersbewegingen op lokaal niveau 
à toenemende druk op lokale infrastructuur

2. LOGISTIEK à Wat zijn mogelijke effecten?

Referenties: OTB / Bergstoep (Krimpenerwaard), Oosteind (Papendrecht)



Doorontwikkeling 
als bedrijventerrein 

met focus op de 
realisatie van meer 

hoogwaardige 
maakindustrie in 

het gebied
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Ø Lokaal tekort aan ruimte voor doorgroeiers à veel 
succesvolle startups wijken nu noodgedwongen uit 
naar elders

Ø Ambitie van de gemeente om ‘High Tech Capital’ van 
Nederland te worden (opgave 1 in recente Kadernota)

Ø Ambitie van de TU en gemeente om een complete 
economische keten te creëren van fundamenteel 
onderzoek, via ontwerp en prototyping, tot productie

Ø Toenemende behoefte aan productieruimte en 
kantoor-/productiecombinaties

3. MAAK à Waarom is dit scenario relevant?



3. MAAK à Waar zien we het (al) gebeuren?



Referenties: Brainport Industries Campus (Eindhoven), High Tech Campus (Eindhoven), 
Kennispark Twente (Enschede), Automotive Campus (Helmond)

Ø Meer werkgelegenheid in Delft 
Ø Direct èn indirect (bij toeleveranciers en afnemers)
Ø Voor hoogopgeleiden èn laagopgeleiden

Ø Versterking ecosysteem van kennis en economie

Ø Versterking (van imago als) ‘High Tech Capital’ van 
Nederland à aanzuigende werking op bedrijven en 
werknemers

Ø Nieuwe (potentiële) samenwerkingspartners voor 
bedrijven op Schieoevers

Ø Benutting van milieuruimte

3. MAAK à Wat zijn mogelijke effecten?



Ø Niet alleen worden steeds minder Delftse banen ingevuld door 
Delftenaren; ook vinden steeds minder Delftenaren in Delft een 
passende baan 

Ø Werkloosheid in Delft is vooral geconcentreerd onder laagopgeleiden. 
Gemiddeld genomen vinden die in Nederland vaak ook een baan in de 
industrie. In Delft is het aantal arbeidsplaatsen voor laagopgeleiden in 
de industrie echter beperkt (trickle-down effect)

Groei maakindustrie voorziet ook in sociale 
behoefte

Bron: Bureau Louter (2013)

Werkloosheidspercentage naar opleidingsniveau, 2016

Bron: CBS, bewerking Roots Beleidsadvies



Doorontwikkeling 
als gemengd 

bedrijventerrein 
met mogelijkheden 

voor (zeer) 
uiteenlopende type 

(economische) 
activiteiten in het 

gebied
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Ø Kwaliteiten (m.n. ligging en bereikbaarheid) maken 
Schieoevers voor uiteenlopende type bedrijven een 
aantrekkelijke vestigingsplaats

Ø Lokaal georiënteerd MKB kan op weinig andere plekken 
in Delft terecht à opvangfunctie voor Delftse bedrijven 
die elders moeten wijken?

Ø Dit scenario vindt plaats als er niet in een bepaalde 
richting wordt gestuurd (?)

4. MIX à Waarom is dit scenario relevant?



4. MIX à Waar zien we het (al) gebeuren?



Referenties: Bedrijvenpark Ruyven (Pijnacker-Nootdorp), Bedrijventerrein Noordwest 
(Rotterdam), Bedrijventerrein Wateringveldsche Polder (Westland), etc.

Ø Meer werkgelegenheid in Delft

Ø Nieuwe (potentiële) samenwerkingspartners voor 
bedrijven op Schieoevers

Ø Onderbenutting milieuruimte

Ø Meer vervoersbewegingen op lokaal niveau 
à toenemende druk op lokale infrastructuur

4. MIX à Wat zijn mogelijke effecten?



Waarop moet 
de focus 

worden gelegd?

?



Economische visie Schieoevers
‘Koesteren en Stimuleren’



Pijlers in de economische 
visie Schieoevers 

Ø Koesteren:

ü …van bestaande bedrijven à op het moment 
dat deze (toch) moeten wijken, moet een 
goed alternatief worden geboden

ü …van milieuruimte à milieuruimte die wordt 
ingeleverd, komt nooit meer terug

ü …van omgevingskwaliteiten à elk bedrijf op 
de juiste plek



Pijlers in de economische 
visie Schieoevers 

Ø Stimuleren:

ü …van kennis en innovatie à Schieoevers als 
werkplaats van de TU Delft

ü …van duurzaamheid à Schieoevers als show-
case voor bedrijventerreinen in Nederland

ü …van werkgelegenheid à Meer banen voor 
de Delftenaar, òòk de laag- en middelbaar-
opgeleide Delftenaar

Ambitie: minimaal 1000 
banen extra ten opzichte 

van huidige situatie



Ruimtelijke vertaling



Economische visie 
Schieoevers 2030

Doorontwikkeling 
als gemengd 

bedrijventerrein met 
sterk accent op 

scenario 3 

Grootste toege-
voegde waarde voor 

Delftse economie





Economische visie 
Schieoevers 2030

Doorontwikkeling 
als gemengd 

bedrijventerrein met 
sterk accent op 

scenario 3 

Grootste toege-
voegde waarde voor 

Delftse economie


