
Schieoevers

Voorbereid op de toekomst met Schieoevers 
Schieoevers is een uniek gebied in Delft. Het is een monofunctioneel bedrijventerrein  
met een hoge milieucategorie en 140 hectare groot. We werken de komende decennia 
toe naar een goed functionerend gemengd gebied waar dichtbij elkaar zowel gewerkt als  
gewoond wordt op een stedelijke manier. Voor ons betekent dat ook dat er innovatieve  
maakindustrie terecht gaat komen en we beide soorten programma’s optimaal mogelijk 
willen maken als het bijvoorbeeld gaat om geluid, logistiek en impact op de omgeving. We 
zoeken hierbij naar de juiste doelgroepen: innovatieve bedrijven en bewoners die 
het stedelijk karakter van het gebied en de bijbehorende levendigheid aantrekkelijk vinden. 

Innovatieve karakter van Schieoevers
Delft heeft met de TU een belangrijk anker qua kennis, 

technologische ontwikkeling en innovatie. Als gemeente willen 

we daar ruimte aan geven. Bedrijven die zich bezig houden  

met onderzoek, ontwerp en prototyping kunnen we altijd goed 

accommoderen want dat zijn werkzaamheden die geen grote 

milieu-impact hebben. Op Schieoevers willen we echter ook 

het maken tot een passende schaal accommoderen. Pas als  

het om echt grote productie gaat, dan is Delft niet meer de 

plek. 

Innovatieve bedrijven, startups en scale-ups willen wij graag 

faciliteren. Dat zijn ook bedrijven die een groep werknemers 

om zich heen hebben die het interessant kunnen vinden om  

in een meer stedelijke omgeving te leven. Zij hebben dan 

minder reistijd en fileleed. Als we kijken naar de omgeving  

van Schieoevers dan is juist die mobiliteit de bepalende factor. 

We gaan hier op de Schieoevers in Delft in de toekomst anders 

met mobiliteit om. Vervoer per auto of  water blijft mogelijk, 

maar we zorgen ook voor beter OV met een verdubbeling van 

de spoorlijn en een nieuw station Delft Campus. We creëren 

fietsenstallingen, mobiliteitshubs en goede verbindingen naar de 

omliggende wijken en de binnenstad. 

Op zoek naar…
Zowel op gebied van mobiliteit als bij het combineren van 

wonen en werken zoeken we op het scherpst van de snede 

oplossingen. Daar is weinig ervaring mee, dus we zijn op zoek 

naar partijen die met ons mee willen ontwikkelen en denken. 

Dat is deels juridisch en inhoudelijk, dus adviesbureaus of  partij-

en die daar ideeën over hebben, maar zeker ook ontwikkelen-

de partijen.



Verbinding met Energiestransitie
Onze ambitie is om in Schieoevers energieneutraal te zijn.  

We gaan op zoek naar alternatieve warmtebronnen zoals 

bijvoorbeeld een geothermie-bron bij de TU of  industriële 

restwarmtebronnen uit de regio. Dit zijn potentiele bronnen 

waar we zeker iets mee willen. 

Schieoevers… 
Schieoevers is hét voorbeeld van hoe er in een moderne 

omgeving naast elkaar wordt gewoond en gewerkt!

Komende 10 jaar: Nieuwe Haven, Schiehallen en stations gebied 

Delft Campus - circa 4000 woningen.

Meer informatie?
Gebiedsmanager Schieoevers

Derk van Schoten

06 2256 9928

dvschoten@delft.nl
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“De komende decennia werken 

we aan de transformatie van 

Schieoevers als traditioneel  

bedrijventerrein naar een leven-

dig gebied dat echt onderdeel is 

van de stad en waar het goed 

wonen en werken is.”

Gebiedsmanager Derk van Schoten


