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Op 15 januari 2019 presenteerden 26 TU studenten van het Solar Boat team 
hun ontwerp in de aula. De zaal zat vol met 700 toeschouwers



De studenten hadden al een half jaar ontworpen en geëngineerd aan een 
ultrasnelle solar trimaran voor een snelheidswedstrijd op de Middellandse Zee  
om ultrasnel te varen tussen Nice, Monaco en Ventemiglia . Stabiel op open zee. 



26 studenten, 700 toeschouwers en een zaal vol enthousiasme 



Er zijn een stuk of tien van dergelijke teams momenteel in actie in Delft: 
Wat een enthousiasme, wat een spirit, wat een potentie!



Aan de andere kant blijft het enthousiasme van maakstudenten aanstekelijk. 
Al meer dan 10 jaar zijn de Delftse maakstudenten wereld beroemd door hun 
solar teams. Ze winnen keer op keer en elke keer sneller en slimmer.



Ze offeren er een studiejaar voor op en ze leren veel andere dingen. Er zijn nu  

500 maakstudenten  actief  in verschillende solar teams, met solar race cars, 

raceauto’s, solar boats, solar submarines, solar motors, met solar houses. 



Delft zit dus op gouden eieren wat betreft potentie. TU Delft leidt 

maakingenieurs op voor Nederland, voor de wereld. De uitstroom is continu. 

Jaarlijks 3.000 ingenieursdiploma’s en 30 YES!Delft starters. Wat een weelde!



Supply chain van maakstarters is interessant:

1. Werkstudenten

2. Droomstudenten

3. Diplomastarters

4. Maakstarters

5. Maakdoorgroeiers

6. Jonge bedrijven

7. Vertrekkers en uitvliegers

Wat wil Delft behouden?

Wat wil delft daarvoor doen?



Opdracht van het Economisch Platform Delft [EPD] als strategische 
denktank opgericht door de gemeente en de TU is om de bedrijvigheid van Delft te 
vergroten. 



Het EPD is gestart 15 februari 
is nu het eerste jaar 
afgerond. 

In oktober 2018 kwam het 
eerste EPD rapport uit over 
de ‘Conclusies 
Oriëntatiefase’.
Nadruk op starters en 
doorgroeiers en met name 
de makers onder hen: 
maakstarters en 
maakdoorgroeiers.  
Delft moet de jonge 
maakindustrie  omarmen. 



Maar er is 
nauwelijks plek 
voor hen. Delft 
is klein, 24 km2, 
bijna volledig 
volgebouwd, 
een van de 
kleinste 
gemeenten in 
metropool 
MRDH. 
Delft is ook niet 
een rijke stad. 
Kan zich niet 
veel 
veroorloven.   



Kaart lege locaties jonge makers

Wat is daaraan te doen? Nieuwbouw is 

niet te financieren voor jonge starters. 

Alleen grootschalige, oude, gebrekkige, 

goedkope  hallen kunnen  ze  zich 

veroorloven want een maakstarter heeft 

50 tot 100 m2 ruimte pp nodig. 

Delft blijkt een doorgangshuis. Praktisch alle diploma’s verdwijnen uit de stad. 
De stad is te klein voor zijn potenties. Er is te weinig grootschalige, goedkope 
huisvesting om in Delft een jong maakbedrijf te beginnen. Er zijn geen grote 
bedrijven in Delft, geen grote investeringen.



Porceleijne Fles 

Octatube startte 35 jaar geleden in een oude lekke hal van de Porceleijne Fles. 
Eerst een waterdichte tent onder het dak gebouwd en 4 jaar gehuurd voor 20 
gld/m2. Na renovatie in 1992 is het weer een productiehal  van de Fles 
geworden



Productiehal Octatube

In 1986 bouwde Octatube haar eerste een eigen hal voor prototypes en eigen 
producties; Nu zijn er 100 man aan het werk op 6500 m2: 65m2/ pp



De Schiehallen zouden de nieuwe Delftse Dreamhallen kunnen worden voor haar 

jonge maakindustrie. Indien de Schiehallen daarentegen geheel worden 

afgebroken, dan 40.000 m2 kasachtige hallen  (goedkoop, tijdelijk, verkoopbaar) te 

bouwen op de zuidzijde van de Technopolder. 



Of eenzelfde Dream Hall te bouwen op de DSM campus, indien dat financieel 

mogelijk is. Maar dat zou een beetje gezichtsverlies voor de TU Delft zelf zijn.  



‘Wild idea’ van een 
bedrijfsverzamelkas
voor maakstarters en 
jonge maakindustrie: 
40.000 m2. Tijdelijk 
en demontabel: 
Stelcon vloer, 
demontabele 
fundering met 
trekankers, 
kolomhoogte 7 m, 
centrale 
machinewerkplaats. 
Mobiele portaalkraan.



km2

Maar een dergelijke 
Dream Hall als Delfts 
maakcomplex kost 20 
miljoen euro. 
Wie betaalt dat?       

Het zoeken is naar 
grootschalige ruimten 
waar studenten nog 
samen kunnen werken. 
Binnen fietsafstand. 

Of moeten we naar de 
Delftlanden kijken? De 
Delftlanden zijn alle 
gemeenten rondom 
Delft. 



Ondertussen kon de Tec Factory niet terecht in de Schiehallen vanwege hoge 
aanpassingskosten en heeft  inmiddels voor haar studententeams  3000 m2 
onderdak gevonden op Schieweg 25, dat toevallig leeg kwam. 



Coaching is belangrijk
Delft kan de prototype stad van 

technische maakstarters zijn. Als 

Delft de jonge maakstarters maar 

omarmt, voor coaching zorgt en 

hen onderdak biedt. Coaching zijn 

de voor bèta-ingenieurs 

ontbrekende  alfa en gamma 

eigenschappen: bedrijfskunde, 

economie, financiering, marketing, 

in het algemeen en toegespitst op 

hun  eigen bedrijf  en producten.  



Terug naar gewone economie: De bestaande MKB bedrijven hebben gebruikelijke 
problemen van financiering, personeel, marketing, maar handhaven zich wel.

Er zijn in Delft per 01-01-2018 54.590 personen werkzaam in 
8.014 bedrijven. Gemiddeld 7 personen per bedrijf. In de 
HighTechSystems&Materials 7301 personen in 726 
bedrijven, dus 10 personen per bedrijf. Veel kleine bedrijven. 
Geen grote bedrijven met financiële power zoals Eindhoven.  MKB



Een bureaustarter slechts 10m2/pp. Zij hebben voldoende ruimte in Delft: er is 

nog 17% kantoorruimte te huur (of te koop), zoals dit Whitepark.

ICT-starters:
Er zijn in delft 330 
ICT bedrijven met 
339 vacatures. 
Deze bedrijven 
redden het wel, 
hebben grote 
groeikracht. 

Merendeel vliegt 
uit naar A’dam.       
Daar zijn meer 
opdrachtgevers.



Het verleden kan niet meer veranderd worden, de toekomst wel.  

Laten we de jonge maakindustrie omarmen! 


