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18 JANUARI 2021



VIDEO

Klik op ‘Start video’ 
of ‘Stop video’ 

NOG EVEN GEDULD 
WE GAAN ZO 

BEGINNEN

IETS VRAGEN?

Dat is mogelijk 
in de chat. Het geluid 
is namelijk gedempt.

LET OP

Deze bijeenkomst 
wordt opgenomen

Nog even geduld we gaan zo beginnen



AGENDA

• Introductie participatieproces Schieoevers

• Werken en wonen op Schieoevers - Wethouder Bas Vollebregt

• Kabeldistrict – Joost Versluijs (Kondor Wessels Vastgoed)

• Delfts Schiekwartier – Ronald Daalman (AM)

• Discussie / vragen - resultaten enquête

• Presentatie Festo – René Kluft

• Presentatie Flying Fish – Gijsbert van Marrewijk

• Discussie / vragen – ingebrachte ideeën



SCHIEOEVERS NOORD
FASE 1 TOT 2030 

• Draagt bij aan ambitie gemeente Delft: realiseren 
van ca. 15.000 nieuwe woningen en 10.000 nieuwe 
arbeidsplaatsen (tot 2040) 

• Van bedrijventerrein naar uniek gemengd stedelijk 
gebied, toekomstbestendig, duurzaam en 
multifunctioneel: werken, wonen, voorzieningen en 
ontspanning krijgen een plek en vormen nieuwe 
combinaties. 

• Nieuwbouw ontwikkeling van twee deelgebieden: 
Kabeldistrict (Schiehallen) en Delfts Schiekwartier 
(Nieuwe Haven)

• Participatietraject op basis van Ruimtelijk 
Kwaliteitskader en de twee nieuwbouwplannen



PROCES
IN 3 FASEN

Juli 2019 
Ontwikkelplan 

Schieoevers 
Noord

December 2020
Concept Ruimtelijk 

Kwaliteitskader (RKK)

Jan-maart 2021 
Participatie op RKK en 

plannen van 
Kabeldistrict en Delfts 

Schiekwartier

Voorjaar 2021
Concept 

bestemmingsplan 
incl. zienwijze

Najaar 2021 
Vaststelling 



RUIMTELIJK KWALITEITSKADER
GEMEENTE DELFT

• Zorgt voor borging van de ruimtelijke kwaliteit van 
Schieoevers Noord:

• de beeldkwaliteit en het karakter van het gebied

• de menselijke maat en schaal in relatie tot bebouwing 
en hoogbouw, en een prettig leefklimaat in de openbare 
ruimte. 

• Legt de kaders vast voor openbare ruimte en de bebouwing, 
voor ontwikkelingen binnen Schieoevers Noord als geheel



PARTICIPATIETRAJECT

13 januari 2021 Startbijeenkomst 

18 - 22 januari 2021 Week van het Werken én wonen

25 - 29 januari 2021 Week van de Leefkwaliteit

1 - 5 februari 2021 Week van de Bereikbaarheid 

8 - 12 februari 2021 Week van het Wonen én werken

Vanaf 12 februari Terugkoppeling resultaten op website

• Participatieaanpak: Delfts Doen

• Alle informatie is te vinden op 
www.schieoeversnoord.nl

• Alle bijeenkomsten zijn openbaar en te 
vinden op de website. 

• Denk en doe mee!

• Input voor Ruimtelijk Kwaliteitskader, de planontwikkelingen voor Kabeldistrict en Delfts 
Schiekwartier en het nieuwe bestemmingsplan voor Schieoevers Noord

• Deelnemen aan online bijeenkomsten en online enquêtes, online ideeën indienen

http://www.schieoeversnoord.nl/


PARTICIPATIE THEMA WERKEN

• Hoe creëren we een toekomstbestendig en innovatief 
bedrijventerrein? 

• Welke voorzieningen zie je graag op Schieoevers? 

• Welke bedrijven zijn een mooie toevoeging? 

• Is er behoefte aan meer samenwerking tussen bedrijven? 

• Waar moet een fijne werkplek aan voldoen? 

• Hoe zorgen we ervoor dat werken en wonen elkaar niet in de weg 
staan, maar elkaar juist versterken?



WERKEN & WONEN 
OP SCHIEOVERS

WETHOUDER BAS VOLLEBREGT







WERKEN OP KABELDISTRICT 
EN DELFTS SCHIEKWARTIER

JOOST VERSLUIJS



WERKEN EN VOORZIENINGEN 
IN KABELDISTRICT



KABELDISTRICT:
EEN STOER NIEUW WERK-WOONGEBIED

• Minimaal 34.000m2 voor bedrijven (1.250 arbeidsplaatsen)

• Ruim 3.200 huur- en koopwoningen

• Fabriekshallen blijven deels behouden

• Autoluw, veel groen, pleinen en een stadspark

• ‘Omgeklapte’ Schieweg (spoorzijde) voor doorgaand verkeer

• Nu al volop bedrijvigheid op Kabeldistrict

• Nieuw in 2021: KD Lab & KD Campus

• Gefaseerde ontwikkeling 2020-2035

• Prognose Start: bouw eind 2022 > oplevering 1e deelplan 2024



KD LAB• April 2021 opening

• Plek voor 20 bedrijven

• ….. aangemeld

• Doel: 1500m2 voor HTSM start-

& scale-ups







To inusand itiberchit ulparch itatis
a qui nulpa del molorumquas
aligenienem Conecturibus ipis
mossit aperehe endeles exerumq
uosam, as dis expero

HUIDIGE SITUATIE

34%

7%
10%

40%

5% 4%

GEBRUIKSFUNCTIES

Produceren (maken) Detailhandel Service Opslag Creatief/ontwerpen Onderwijs/sport/cultuur

KABELDISTRICT M²

Bruto vloeroppervlak 
(BVO): 

63.100m²

Verhuurbaar 
vloeroppervlak (VVO):

43.000m² 

Bezettingsgraad: Ontwikkeling t/m 2020: 
• 80% > 90% verhuurd
• Opslag > 

HTSM/productie
• ca. 11.500m² 

HTSM/Productie
• Van ca.150 naar 300 

arbeidsplaatsen (inc
KD lab)



DE HUIDIGE HUURDERS/ONDERNEMERS
Swapfiets, Houtwerk, Marmelade Music, Atelier Ad Haring, studententeams, Bouldercentrum Delfts Bleau











TOEKOMSTIGE  
SITUATIE

KABELDISTRICT M²

Bruto vloeroppervlak 
(BVO): 

70.000m²

Bedrijfsruimte 
(HTSM):

34.000m²

Commerciële 
voorzieningen: 
Maatschappelijke 
voorzieningen: 

16.000m² 

20.000m² 
(incl VO school)





MENGEN WERKEN EN WONEN:
MAATREGELEN VOOR GELUID, VERKEER, STOF, VEILIGHEID

• Duurzame gebouwen met geluidswering

• Scheiden doorgaand en bestemmingsverkeer

• Autoluw, veel groen, pleinen en een stadspark

• Door het hele gebied werken en wonen gemengd

• Maar: grote bedrijven met veel logistiek aan de rand

• Ondergrondse parkeergarages aan de rand langs de 
Spoorlaan



To inusand itiberchit ulparch itatis
a qui nulpa del molorumquas
aligenienem Conecturibus ipis
mossit aperehe endeles exerumq
uosam, as dis expero

• 2021: ca. 2.500m2 met KD Lab en KD Campus

• 2024: prognose oplevering 1e fase ca. 
8.000m2 bedrijven en 2.000m2 voorzieningen

• Bedrijfsruimtes van 50m2 tot 4.000m2, 
single-tenant en multi-tenant

• Woonwerkwoningen, werken aan huis, 
bedrijfsverzamelgebouw met faciliteiten
om te delen

KORTE TERMIJN / 1E FASE

Interesse in bedrijfsruimte in de bestaande fabriekshallen of nieuwbouw? Ga naar www.Kabeldistrict.nl

http://www.kabeldistrict.nl/


HEEFT RUIMTE OM
TE ONDERNEMEN



WERKEN OP DELFTS 
SCHIEKWARTIER

RONALD DAALMAN



WERKEN IN HET 
DELFTS SCHIEKWARTIER
AM

• (Geplande) uitbreiding Octatube circa 3.600 m2

• Circa 300-400 m2 beschikbaar voor 
deelkantoren aan de Rotterdamseweg

• Circa 22 woningen met atelier of werkruimte op 
de begane grond (aan kade of straat)

• Horeca voorzieningen aan de Schie en/of in de 
plint aan de kade.

• Bestaande bedrijfshuivesting Hordijk aan de 
Nieuwe Haven

• Prognose Start bouw: eind 2022, oplevering: 
2025



VRAAG & ANTWOORD
STEL UW VRAAG VIA DE CHAT



• 106 ingevulde enquêtes (tot nu toe)

• 55% woont in de buurt, 20% werkt op Schieoevers, 25% komt 
regelmatig op Schieoevers of wil hier werken/wonen.

EERSTE RESULTATEN ENQUÊTE 
OVER WERKEN



“Het is een verouderd gebied 

en heeft veel potentie door 

de ligging”

“Bedreiging voor 

werkgelegenheid 

watergebonden industrie”

“Het gebied is nu niet efficiënt 

qua gebruik en de potentie 

van het gebied is hoog”

WAT VINDT MEN VAN DE 
HERONTWIKKELING?



WAT MAAKT SCHIEOEVERS 
AANTREKKELIJK VOOR BEDRIJVEN?



WAT VOOR SOORT/TYPE BEDRIJVEN 
PASSEN OP SCHIEOEVERS NOORD? 



• Gemiddeld een 7,85

WELK CIJFER GEVEN 
ONDERNEMERS OP SCHIEOEVERS 
HUN LOCATIE?



SAMENWERKING
Hoeveel contact heeft u op dit moment met andere ondernemers/bedrijven in het gebied?

Heeft u behoefte aan meer samenwerking tussen bedrijven?



VRAAG & ANTWOORD
STEL UW VRAAG VIA DE CHAT



FESTO

RENÉ KLUFT











FLYING FISH

GIJSBRECHT VAN MARREWIJK



www.flying-

fish.tech

www.flying-

fish.tech

• Schieoevers Noord

• Werkplek voor jonge ingenieurs

• Delft, 18-01-2021



Flying Fish: een 
introductieTeam
15 jonge, ambitieuze en talentvolle 
engineers met sterke idealen voor een 
groenere wereld, hoofdzakelijk TU Delft 
alumni.

Ongeveer de helft van ons team heeft in de 
studententijd meegedaan aan het TU Delft 
Solar Boat team. Daar hebben we de kennis 
en expertise voor draagvleugels en 
efficiënte elektrische aandrijvingen 
opgedaan.

Visie
Flying Fish wil met slimme technische 
innovaties de maritieme sector groener 
en duurzamer maken.

Huidige projecten
1. SWIM: Ontwikkeling van de elektrische aandrijving van de eerste watertaxi op waterstof 

2. HEARP: Radio bestuurbaar draagvleugelbootje (+/- 1.2 meter) voor onderzoek en 
onderwijs op het gebied van draagvleugels

3. End-to-End digitalisering en automatisering van de operatie en logistiek van Watertaxi 
Rotterdam; van hardware voor datacollectie tot AI-algoritmes voor automatisch inplannen



Onze expertise
• A-Z ontwikkeling, van gehele boot 

als syteem

• Veel theoretische kennis

• Praktische ervaring door Solar boat
en HEARP

• Dynamische computermodellen

• Simulaties in eigen HOST-software

• Onderhoudsvrije scharnieren voor 
onderwater

Product: Hydrofoils

Kern van product
Draagvleugelboten hebben als 
belangrijkste voordelen minder 
energieverbruik bij hogere snelheden, 
meer comfort, minder lawaai, en minder 
golfslagproductie. 



Onze expertise
Wij hebben een volledige elektrische aandrijving 
ontworpen voor de eerste watertaxi op 
waterstof met een geïntegreerd datasysteem. 
We beginnen in 2021 aan de bouw en het 
testen van ons ontwerp. De boot gaat in 2022 in 
operatie in Rotterdam.

Product: Elektrische aandrijving

Kern van de oplossing
Elektrische aandrijvingen zijn nodig 
voor de energie transitie in de 
maritieme sector. De elektrische 
aandrijving die wij bij Flying Fish 
hebben ontwikkeld kunnen twee 
typen zero-emission schepen worden 
gemaakt: Waterstof elektrisch en 
accu elektrisch. 

Wij kunnen custom aandrijvingen 
ontwerpen voor alle schepen in een 
vermogensrange van 50 tot 500kW 
die zero-emissions moeten worden, 
zowel nieuw als in retro-fit. 



Elementen
DyNaMo Box 

DyNaMo App 

DyNaMo Sensoring

DyNaMo Cloud 

DyNaMo Platform

DyNaMo Reports

DyNaMo Dashboard

Product: DyNaMo

Kern van product
DyNaMo staat voor Dynamic Naval

Monitoring. Het is een maritieme oplossing 

voor het verzamelen en monitoren van 

data. De data wordt verzameld met een 

zelf ontwikkelde data box. Op de box 

kunnen draadloos en makkelijk vele type 

sensoren worden aangesloten en 

gecombineerd. De box stuurt via 4G alle 

data naar de servers. 



Werkplek: Schieweg 15D ruimte T6, 
Delft









Voordelen 
Schieoevers

Nabij TU Delft, 
klant en bron van 
personeel

Nabij twee 
stations, snelle link 
met klant in 
Rotterdam

Goedkoop huren 
van kantoor en 
werkplaats

Grote vrijheid in 
kabelfabriek om 
uit te breiden



Vragen

Hoe kan Flying Fish bijdragen aan zero-emission en snel 
vervoer over de Schie?

Hoe kan Flying Fish helpen de schieoevers een fijne 
werkplek te maken?



Voordelen 
Schieoevers
10 tot 20 minuten 
reistijdbesparing 
met zero-emission 
boot

Omzetten kennis 
studententeams 
Delft naar 
praktische 
toepassing

Mogelijk aansluiting 
met autonoom 
varen lab TU Delft 
en watertaxi app



VRAAG & ANTWOORD
STEL UW VRAAG VIA DE CHAT



AFSLUITING



NOG MEER DEZE WEEK

• Dinsdag 19 januari: Werksessie Huurders Kabeldistrict (besloten)

• Woensdag 20 januari: Inspiratiesessie van Industriegebied naar 
gemengd woon-werkgebied

• Donderdag 21 januari: Bijeenkomst leden Bedrijven Kring 
Schieoevers (besloten)



TOT SLOT

www.schieoeversnoord.nl

• Presentatie, verslag en antwoord op alle gestelde vragen

• Overzicht van alle bijeenkomsten

• Geef uw mening via online peilingen

• Dien uw idee in (of laat u inspireren door al ingediende ideeën)

• Meld u aan voor de nieuwsbrief

Bedankt voor uw deelname!

http://www.schieoeversnoord.nl/

