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Voorwoord
Met de zesde editie van ‘De Kracht van Delft’ presenteren we dit jaar een wat andere versie dan
gebruikelijk. In de brochure vindt u een samenvatting van de uitkomsten van de Economische
Thermometer en de Themastudie. Dit is het volledige rapport.
De rapportage is tot stand gekomen in nauwe samenwerking tussen de Kamer van Koophandel
Haaglanden vestiging Delft, Rabobank Delflanden en het Directoraat Kennis en Economisch Onderzoek
van Rabobank Nederland. Een en ander kon natuurlijk niet plaatsvinden zonder de raadpleging van een
aantal actief meedenkende stakeholders uit Delft.
De Delftse partners: vertegenwoordigers uit ondernemerskringen, de overheid, onderzoek en onderwijs,
hebben deze zomer samen met het Economisch Platform de basis gelegd voor een nieuwe Economische
Agenda voor Delft. Een initiatief waar u de komende tijd nog veel over zult horen. Deze samenwerking
past uitstekend bij de gewenste impuls voor de ontwikkeling van de lokale economie in de komende
jaren. Wij juichen deze stap voorwaarts dan ook van harte toe.
Met deze ‘Kracht van Delft’ geven we het in gang gebrachte denkproces een aanvulling. Deze keer is
daarom uitvoerig stilgestaan bij mogelijk economisch relevante ontwikkelingen op de langere termijn.
In de waan van de dag mogen we immers een dergelijke richtingbepalende discussie over Delft niet laten
liggen. De Economische Thermometer, die we jaarlijks opstellen, geeft deze keer al weer een positiever
beeld dan de voorgaande jaren. Ook daarin kan een aanzet worden gezien tot een volgende periode van
economische bloei van Delft.
Namens Rabobank Delflanden

Namens de Kamer van Koophandel Haaglanden,
Vestiging Delft,

Hans Werner, MBA
Algemeen directeur

Mr. Ruud van Wijngaarde
Directeur
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Inleiding
Dit is de zesde editie van De Kracht van Delft. Deze jaarlijkse studie geeft ondernemers en bestuurders in
Delft en omgeving een goed beeld van de lokale economie. Met dat inzicht kunnen zij adequaat inspelen
op de gesignaleerde ontwikkelingen. De studie - een initiatief van de Kamer van Koophandel Haaglanden
en Rabobank Delflanden - bestaat uit twee delen: een economische thermometer en een themastudie.
Thermometer
De thermometer geeft aan hoe het is gesteld met de economie in Delft. Daarbij gaat het om de
economische groeiprestaties en de economische kracht van de stad. Deze worden afgezet tegen het
gemiddelde in Nederland. Ligt de uitkomst voor Delft op het landelijk gemiddelde dan krijgt de stad een
zes. Een betere of een mindere score vertaalt zich in een hogere of een lagere thermometerstand.
Themastudie
De centrale vraag van de themastudie van dit jaar: hoe ziet Delft er in 2020 uit? Daarbij is gekeken naar
de positie van Delft als creatieve stad, toeristische stad en woonwerkstad.



Delft in cijfers
Stand: januari van het genoemde jaar
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Figuur 1 Ontwikkeling van de bevolking in Delft, 1999-2005
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Figuur 2 Bedrijven en werkzame personen in Delft, 1999-2005
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In voorgaande edities werd conform de vermelding in het Werkgelegenheidsregister van het Stadsgewest Haaglanden
het netto (alleen fulltime) aantal werkzame personen vermeld. Nu het (inclusief parttimers) bruto aantal werkzame personen.

Figuur 3 Werkloosheid in Delft, 1999-2005
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Deel I:
Economische Thermometer Delft
I-1. Thermometerstand 2005
Belangrijkste uitkomsten
l Delftse economie presteert boven landelijk gemiddelde
l Economische groei op hoge niveau van 2002
l Economische kracht boven landelijk niveau
l Thermometerstand per saldo fors gestegen
Bij het Delftse bedrijfsleven is in 2005 het begin van landelijk en mondiaal herstel van de economie
duidelijk merkbaar. De economische thermometer stijgt naar een 6,6. Dat betekent dat de economische
ontwikkeling in Delft sterker was dan gemiddeld in Nederland. De thermometerstand voor groei neemt
evenals die van kracht toe.
Op de volgende pagina’s worden de prestaties op het gebied van economische groei (I-2) en economische
kracht (I-3) nader toegelicht.
Figuur 4 Economische Thermometer Delft, 1999-2005
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I-2. Economische groei
De economische groeiprestatie wordt gemeten aan de hand van de scores op vier variabelen:
groei van de werkgelegenheid, de omzet, de export en de winst ten opzichte van het voorgaande jaar.
Figuur 5 Scores op de variabelen voor economische groeiprestaties, 1999-2005
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Bron: Kamer van Koophandel Haaglanden en LISA, bewerking Rabobank Nederland

Meterstand 2005
De score op de indicator economische groei komt uit op een 6,6. Een forse stijging ten opzichte van de
4,9 in 2004 en na twee jaar dus weer boven het landelijk gemiddelde. Hieronder staat aangegeven hoe
iedere variabele hieraan bijgedragen heeft.
Werkgelegenheidsgroei2
Op het punt van de werkgelegenheidsgroei heeft Delft het goed gedaan. Het aantal arbeidsplaatsen is
sterker toegenomen dan gemiddeld in de Nederlandse regio’s. De score op de thermometer komt dan
ook uit op een 8,0. Een forse verbetering ten opzichte van de 4,0 uit 2004. De banengroei in Delft vond
in absolute zin het meest plaats in de zakelijke dienstverlening, onderwijs en nutsbedrijven. In de meeste
andere sectoren nam de werkgelegenheid licht toe of af. In absolute aantallen was de afname het sterkst in
de industrie en handel; relatief in de industrie en financiële instellingen.
Omzetgroei
De thermometerstand voor de omzetgroei laat in 2005 een herstel na de daling in 2004 zien. Na een
daling van een 7,0 in 2003 naar een 4,0 in 2004 blijft deze met 5,5 in 2005 weliswaar nog onder het
landelijk gemiddelde.
Binnen het Delftse bedrijfsleven leveren de kleine bedrijven een groter aandeel in de omzetstijging terwijl
landelijk de grote bedrijven meer dan de kleine voor de omzetgroei hebben gezorgd. In het voorgaande
jaar waren zowel in de regio Delft als landelijk voornamelijk de grote bedrijven verantwoordelijk voor het
herstel.
De omzetontwikkeling van zowel het kleinbedrijf (bedrijven met minder dan 50 werkzame personen)
als van het grootbedrijf (bedrijven met 50 en meer werknemers) wijkt in het Delftse in negatieve zin
af van de landelijke ontwikkeling. Voor het kleinbedrijf is in de Delftse regio sprake van een stijging in
omzet van 1,4 procent waar landelijk sprake is van 1,8 procent. Voor het grootbedrijf is regionaal een
stijging waarneembaar van 1,0 procent terwijl er landelijk een stijging wordt gesignaleerd van 2,1 procent.
De toegenomen export bij de kleine bedrijven in dit jaar heeft slechts een marginale invloed op de
omzetgroei van het totale bedrijfsleven in Delft.

2
Bij het opstellen van dit rapport was reeds bekend dat het onderzoek van Bureau Louter i.o.v Gemeente Delft andere
werkgelegenheidscijfers zal opleveren. Bureau Louter hanteert andere criteria dan Lisa. Op het tijdstip van het verzamelen van deze
gegevens was nog niet duidelijk  waardoor de verschillen worden veroorzaakt.
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Exportgroei3
Evenals in de afgelopen vijf jaar met uitzondering van 2002 blijft de exportgroei in Delft in 2005 onder
het landelijke gemiddelde. Er is echter wel sprake van een stijgende thermometerstand van een 5,0 in
2004 naar een 5,8 in 2005. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat 2004 de laagste score had sinds 1999;
het eerste jaar dat de thermometer werd opgesteld. De exportgroei draagt daarmee bij in de beperking
van de stijging van de stand voor economische groei. Onder invloed van een opleving van de economie
(mondiaal en binnen de eurozone) neemt de Nederlandse export totaal gezien toe met 3,6%. Voor Delft
komt dit echter uit op een stijging van 2,2%. Voor deze landelijke stijging is voornamelijk het grootbedrijf
verantwoordelijk. In Delft is het kleinbedrijf geheel verantwoordelijk voor de toename. Het aandeel van
de bedrijven dat exporteert in Delft is relatief klein. Namelijk 11% tegenover een landelijk percentage van
14%. Het aantal bedrijven dat exporteert blijkt in 2005 echter wel te zijn toegenomen.
Winstgroei
De winstgroei is de groeivariabele die het voorgaande jaar de hoogste thermometerstand liet zien. Dit jaar
wordt de variabele op dat gebied voorbijgestreefd door de werkgelegenheidsgroei. De 6,8 in 2004 stijgt
naar een mooie 7,0 in 2005. De score die in 2002 en 2003 nog duidelijk onvoldoende was is in 2005 dus
weer beduidend hoger. Dit openbaarde zich voornamelijk in de sectoren groothandel, detailhandel en
diensten. De toenemende winstgevendheid lijkt ook zijn invloed te hebben op de economische kracht van
het bedrijfsleven (zie § I-3).
Conclusie
Het Delftse bedrijfsleven heeft in 2005 per saldo een goede groeiprestatie geleverd. De minder goede
cijfers van de omzetgroei en exportgroei werden ruimschoots gecompenseerd door de prima cijfers van
de werkgelegenheid en winstgroei. Achter deze cijfers gaan dus positieve ontwikkelingen schuil.
De groei op het gebied van werkgelegenheid komt op conto van slechts enkele sectoren zoals zakelijke
dienstverlening, onderwijs en nutsbedrijven. Zowel de publieke als de marktsector zag de werkgelegenheid
dus toenemen. De exportgroei concentreerde zich slechts in een aantal bouw- en groothandelbedrijven.
Door het achterblijven van de overige sectoren lag de score onder het landelijke niveau. In tegenstelling
tot de geconstateerde daling van de omzet en export, blijkt de winst te zijn toegenomen. Hierdoor levert
de combinatie van genoemde variabelen de op één na hoogst gemeten stand op. Het beeld voor het
Delftse bedrijfsleven is dus na twee minder goede jaren weer gunstig.

3
Bij dit cijfer past de volgende kanttekening: het meten van de exportgerichtheid bij met name kennisintensieve
bedrijvigheid is een lastige zaak. Hoe meet je de export van kennis(producten)? Dit algemene statistische probleem ‘raakt’ Delft
harder omdat de stad relatief veel kennisintensieve bedrijvigheid bezit. Een deel van de werkelijke (kennis)export is om deze reden
waarschijnlijk aan de meting voorbij gegaan en niet verwerkt in de hier gebruikte cijfers.
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I-3. Economische kracht
De indicator economische kracht is samengesteld uit de volgende vier variabelen die alle iets zeggen over
de economische vitaliteit van Delft: investeringsanimo, exportgerichtheid, economische structuur en
turbulentie van het bedrijfsleven.
Figuur 6 Scores op de variabelen voor economische kracht, 1999-2004
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Bron: Kamer van Koophandel Haaglanden en LISA, bewerking Rabobank Nederland

Meterstand 2005
Net als de groeiprestaties is de economische kracht van de bedrijven in de regio toegenomen. Na een
eenmalige daling in 2004 stijgt de thermometerstand weer. Ten opzichte van 2004 van een 6,0 naar een
6,7 in 2005. De stand ligt nu dus opnieuw boven het gemiddelde van alle Nederlandse regio’s.
Investeringsanimo
Het investeringsanimo, de mate waarin bedrijven investeringen plegen, zegt iets over het vertrouwen, de
toekomstige groeiverwachtingen en de vernieuwingsdrang van ondernemers.
Dit animo is toegenomen. De thermometerstand die in 2004 nog een forse daling ten opzichte van 2003
van 7,0 naar 5,3 vertoonde, steeg dit jaar opnieuw naar een 6,3. Het investeringsanimo is momenteel weer
hoger. Er is sprake van een oplopende stand omdat de toename van het animo voor investeringen in Delft
veel groter was dan gemiddeld in het Nederlandse bedrijfsleven. In Delft van 56% naar 62%, landelijk
van 59% naar 61%. In tegenstelling tot in 2004 heeft deze variabele dit jaar weliswaar een beperkt aandeel
geleverd in het oplopen van de stand voor economische kracht en de totale thermometerstand.
Het verschil tussen de Delftse ontwikkeling en die in de andere Nederlandse regio’s richt zich
voornamelijk op het kleinbedrijf. Het aantal kleine bedrijven dat investeerde lag dit jaar in Delft op 62%,
landelijk op 60%.
Exportgerichtheid
De mate waarin het bedrijfsleven exporteert is een indicatie voor – de kwaliteit van – het
ondernemerschap. Exporterende bedrijven benutten met extra inzet en grensverleggend ondernemen hun
marktgroeimogelijkheden namelijk optimaal. Een exportgericht bedrijfsleven krijgt dan ook een gunstige
waardering.
De thermometerstand loopt iets op, van een 5,0 in 2004 naar een 5,5 in het afgelopen jaar. De mondiaal
herstellende economie heeft in 2005 nog niet tot een grote toename van de exportgerichtheid geleid.
Hierbij moet in aanmerking worden genomen dat het meten van de kennisexport een lastige zaak is. Wel
is het aandeel bedrijven dat exporteert in Delft meer toegenomen dan dit landelijk het geval is. In Delft
gaat dit van 9% in 2004 naar 11% in 2005, landelijk stijgt het percentage van 13% in 2004 naar 14% in
2005.
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Productiestructuur
Met de productiestructuur wordt de samenstelling van de bedrijvigheid naar branche bedoeld. De
gedachte daarbij is dat een economie met een sterke vertegenwoordiging van kansrijke, en met betrekking
tot de werkgelegenheid groeikrachtige bedrijvigheid, zoals bijvoorbeeld de commerciële dienstverlening,
hoog gewaardeerd wordt. Een economie waarin stagnerende bedrijvigheid ruim aanwezig is, wordt dan
minder gewaardeerd.
Gedurende de zes jaar dat de thermometer wordt samengesteld vertoont de productiestructuur vrijwel
constant een score van 8,0. Ook dit jaar is dat het geval. Het stabiele beeld is niet verwonderlijk. Een
productiestructuur verandert immers niet zo snel. Zo blijven kennisintensieve en dienstverlenende
bedrijven in Delft een belangrijk aandeel innemen in de lokale economie. De medische en zorgsector zijn
het afgelopen jaar fors gegroeid. Deze sectoren, en bijvoorbeeld ook de zakelijke dienstverlening, worden
hoog gewaardeerd qua groeiperspectief. Daarom scoort Delft op dit punt opnieuw een ruime voldoende.
Turbulentie van het bedrijfsleven
Deze variabele geeft aan hoeveel nieuwe bedrijvigheid de stad erbij krijgt door vestiging van bedrijven
uit andere gebieden en door starters. Een hoge turbulentie stimuleert de groei en vernieuwing van de
economie en kan daarom als positief worden aangemerkt.
Op turbulentie scoort Delft in 2005 beter dan in 2004. De thermometerstand komt uit op een 7,0. Het
aantal starters en het aantal vestigingen dat zich vanuit andere regio´s in Delft vestigde nam toe. Het
aantal vestigingen dat werd opgericht als nevenvestiging of dochteronderneming van een bestaand bedrijf
nam zelfs fors toe. Voor de beoordeling van de turbulentie wordt gekeken naar de nieuwe bedrijvigheid.
Het totale aantal bedrijven, dat overigens ook toenam, speelt hierin geen rol.
Conclusie
De Delftse economie heeft in 2005 weer aan kracht gewonnen. Delft heeft er het afgelopen jaar veel
nieuwe bedrijven bij gekregen en heeft gunstige bedrijvenstructuur met veel kansrijke activiteiten. Ook
nam het aantal in Delft gevestigde bedrijven per saldo toe. Het afgelopen jaar waren er beduidend meer
bedrijven met investeringen en weliswaar meer exporterende ondernemingen dan het voorgaande jaar,
echter op een lager niveau dan landelijk. Ondanks deze lage score op het aantal exporterende bedrijven is
de thermometerstand op het gebied van economische ‘kracht’ toch opgelopen. Deze ligt met een 6,7 ruim
boven het landelijk gemiddelde.
I-4. Eindconclusie
Met deze zesde editie van ‘De Kracht van Delft’ wordt de thermometerstand van 2005 toegevoegd aan
die van 2000 en volgende jaren. De thermometer signaleert in welke richting de Delftse economie zich
ontwikkelt.
Het Delftse bedrijfsleven heeft in 2005 per saldo een goede groeiprestatie geleverd. De minder goede
cijfers van de omzet- en exportgroei werden ruimschoots gecompenseerd door de prima cijfers van de
werkgelegenheids- en winstgroei. Achter deze cijfers gaan dus positieve ontwikkelingen schuil. De groei
op het gebied van werkgelegenheid komt voor rekening van slechts enkele sectoren. Zowel de publieke
als de marktsector zag de werkgelegenheid toenemen. De exportgroei concentreerde zich slechts in een
aantal bouw- en groothandelbedrijven. In tegenstelling tot de geconstateerde daling van de omzet en
export blijkt dat de winst is toegenomen. Hierdoor levert de combinatie van genoemde variabelen de op
één na hoogst gemeten stand op. Het beeld voor het Delftse bedrijfsleven is na twee minder goede jaren
weer gunstig. Delft heeft er het afgelopen jaar veel nieuwe bedrijven bij gekregen en heeft nog steeds een
gunstige economische structuur met veel kansrijke activiteiten. Het afgelopen jaar waren er beduidend
meer investerende bedrijven en weliswaar meer exporterende ondernemingen dan het voorgaande jaar,
echter op een lager niveau dan landelijk. De Delftse economie heeft in 2005 weer aan kracht gewonnen.
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Thema: Delft in 2020
Samenvatting en conclusies
Hoe ziet Delft er in 2020 uit? Deze vraag vormt de aanleiding voor de themastudie van De Kracht van
Delft van dit jaar. In dit rapport is een toekomstvisie uitgewerkt die ingaat op verschillende onderdelen
van de Delftse economie. Zo wordt er ingegaan op de positie van Delft als creatieve stad, als toeristische
hotspot en als woonwerkstad. Allereerst presenteren we in het kort de belangrijkste uitkomsten om
vervolgens dieper in te gaan op de achterliggende analyses. De afgelopen jaren hebben we landelijk een
sterke groei gezien van zowel de creatieve industrie als de toeristische sector. Ook de groeiperspectieven
voor deze sectoren lijken goed. Parallel hieraan zien we een toegenomen aandacht bij beleidsmakers voor
creatieve industrie en toerisme. Steeds vaker worden de sectoren bestempeld als speerpunten in het beleid.
Ook het Delftse gemeentebestuur ziet kansen in deze twee sectoren. We zullen in de eerste plaats ingaan
op het toekomstperspectief van Delft als creatieve stad. Vervolgens gaan we in op Delft als toeristische
hotspot en als woonwerkstad.
Delft: de meest creatieve stad van Nederland?
Delft is op dit moment één van de meest creatieve steden van Nederland. Die positie staat echter onder
druk. Zo bleef de werkgelegenheidsontwikkeling in de creatieve sector de laatste jaren achter bij die
in vergelijkbare steden. Om toch de meest creatieve stad van Nederland te worden, is een aantal acties
gewenst.
Bied creatief ondernemerschap de ruimte
De toekomstige ontwikkeling van de creatieve industrie is voor een lokale overheid zeer moeilijk te
sturen, maar kan met het beleid wel een helpende hand worden toegestoken. Voor verdere ontwikkeling
van de creatieve industrie zijn investeringen vanuit de lokale overheid vaak niet noodzakelijk. Meedenken
en meewerken op het moment dat een (creatieve) ondernemer hier zelf om vraagt, is vaak genoeg.
Daarnaast is het belangrijk dat de gemeente, ondernemers en diverse andere organisaties bijdragen aan
het in stand houden van een stimulerende en sfeervolle leefomgeving. Een omgeving die gekenmerkt
wordt door diversiteit aan mensen, gebouwen, winkel-, horeca en culturele voorzieningen. Dit is namelijk
–evenals de sterke positie op het gebied van techniek, innovatie en design- één van de belangrijkste
kwaliteiten van Delft. Wat dat betreft ontstaat er met de (her)ontwikkeling van de spoorzone een kans.
Dit gebied moet zowel letterlijk als figuurlijk aansluiten op de sfeervolle binnenstad.
Zorg voor betrokkenheid bij Delft en leg nadruk op Unique Selling Points
Ook is het belangrijk dat gemeente en ondernemers zich betrokken voelen bij de ontwikkeling van de
creatieve economie. Een sleutelrol is hierbij weggelegd voor individuele creatieve toppers uit Delft en
organisaties die zich actief bezig houden met het stimuleren van creatief ondernemerschap.4 Om het
imago van Delft als creatieve stad (verder) te versterken, is het gewenst dat de individuele creatieve
toppers fungeren als ambassadeurs voor de stad.
In de regionale samenwerking met Den Haag, Rijswijk en Rotterdam –die onontkoombaar is- is het
verder belangrijk dat iedere stad zich richt op haar eigen unieke sterke punten. Delft zal zich vooral
moeten richten op haar leefomgeving, technologie en designindustrie.
Delft, een internationale hotspot in Nederland
Als we kijken naar de toekomstige ontwikkeling van de toeristisch-recreatieve sector, dan zal in de
toekomst de historische sfeer, de vooraanstaande positie op het gebied van techniek en de aanwezigheid
van topevenementen de sleutel tot succes vormen. De monumenten in de binnenstad, Het Prinsenhof, het
Vermeercentrum en het nog op te richten new science museum Technicon en aardewerkcentrum zullen
in 2020 de topattracties van de stad zijn. Om de positie van Delft als internationale hotspot in Nederland
verder te versterken, is echter meer nodig dan alleen topattracties.
Richt vergroting verblijfsrecreatief aanbod op topsegment
In de eerste plaats kan de organisatiegraad onder ondernemers verder worden versterkt. Vooral als het
gaat om de organisatie van evenementen. Hierbij is op dit moment de participatiegraad –vooral onder
kleine ondernemers- vaak laag. Ten tweede ligt er na de aanzienlijke vergroting van het verblijfsrecreatieve
aanbod een kans om Delft als (technische) congresstad op de kaart te zetten. Een voorwaarde hierbij is
wel dat het verblijfsrecreatieve aanbod aansluit op de wensen van de bezoekers van dergelijke congressen.
4
Voorbeelden van organisaties die zich actief bezig houden met het stimuleren van creatief ondernemerschap zijn
Bacinol, LIJM & Cultuur en YES!Delft. Voorbeelden van individuele creatieve toppers uit Delft zijn Mecanoo, Bruno Ninaber van Eyben
design+production en Hulshof Architecten.
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Dit houdt in dat een deel van de vergroting van het verblijfsrecreatieve aanbod zich moet richten op het
topsegment.
Zoek naar combinaties tussen techniek en beleving
Om de ontwikkeling van Delft als congresstad te doen slagen, moet de samenwerking tussen de
kennisinstituten en de Gemeente Delft worden versterkt. De organisaties kunnen zich bijvoorbeeld
inzetten om arrangementen te vormen die aansluiten op de wensen van bezoekers van congressen.
Bovendien kan samenwerking tussen de kennisinstituten en de Gemeente Delft bijdragen aan het
toeristische profiel van de stad. Het technische potentieel kan bijvoorbeeld worden gebruikt om een
bezoek aan de binnenstad echt verrassend te laten zijn. Een goed voorbeeld hiervan is het presenteren van
technologische hoogstandjes op de diverse marktpleinen van de stad.
Prijs het cultuuraanbod aan
Hoewel Delft in haar promotie en profilering regionale samenwerkingsverbanden aan moet gaan, zal zij
in de ontwikkeling van de toeristisch-recreatieve sector vooral moeten uitgaan van de eigen kracht. Dit
houdt in dat het cultuuraanbod op allerlei manieren moet worden aangeprijsd. Denk hierbij aan een
schone binnenstad, een geoptimaliseerde toeristisch-recreatieve infrastructuur en een voorzieningen
aanbod dat haar openingstijden verruimt en op die manier bijdraagt aan de levendigheid van de stad.
Delft als woonwerkstad
Het laatste thema heeft betrekking op de positie van Delft als woonwerkstad. Delft heeft op dit moment
een werkfunctie. Dit houdt in dat het aantal banen in de stad het aantal leden van de beroepsbevolking
overtreft. Daarnaast is de stad dynamisch, wat blijkt uit het grote aantal pendel- en verhuisbewegingen
rondom Delft.
Versterk betrokkenheid van kennisinstituten bij Delft
Ook in de toekomst moeten zowel mensen die in Delft willen wonen, als mensen die in Delft willen
werken, hiervoor in principe de gelegenheid krijgen. Om de werkfunctie verder te versterken, moeten
de banden tussen de stad en de kennisinstituten verder versterkt. Gemeente en kennisinstituten moeten
de handen ineenslaan om oplossingen te vinden voor het in de toekomst teruglopende aantal studenten
en de hiermee samenhangende behoefte om meer buitenlandse studenten te trekken. Daarnaast kunnen
de kennisinstituten hun rol als motor achter de ontwikkeling van de economie, het best vertolken in een
omgeving die ruimte biedt aan een constante stroom van startende (technisch hoogwaardige) bedrijven.
Dit houdt in dat de gemeente zich in samenspraak met de kennisinstituten moet inzetten om de kwaliteit
van de woon- en werkomgeving (bedrijventerreinen) zo goed mogelijk op de wensen van de bevolking en
ondernemers te laten aansluiten.
Maak de vooraanstaande positie van Delft op gebied van kennis over water en energie zichtbaar
Daarnaast moet er worden geïnvesteerd in het zichtbaar maken van de aanwezige kennis over energieen waterprocessen. Delft heeft op dit gebied een vooraanstaande positie, maar laat dit vaak niet zien.
Juist omdat de kennis met betrekking tot deze twee onderwerpen in de toekomst voor Nederland erg
belangrijk wordt, moet Delft laten zien dat zij op dit gebied een centrumfunctie vervult. Op die manier
kan er nieuwe bedrijvigheid ontstaan en van buitenaf worden getrokken. Ook het gemeentebestuur
kan aan dit laatste een bijdrage leveren door in haar beleid meer aandacht te schenken aan kopstaartbedrijven.5 Dit type bedrijvigheid speelt actief in op het wegtrekken van productieactiviteiten uit
Nederland.
Stimuleer ondernemerschap
Succesvol ondernemerschap wordt gekenmerkt door lef, durf en visie. Om de werkfunctie van Delft
in de toekomst te versterken, moet ondernemerschap bij diverse instanties worden aangemoedigd.
Hierbij kunnen we denken aan ondernemers zelf, maar ook aan overheden, semi-overheden (musea en
dergelijke) en onderwijsinstellingen. Potentiële (jonge) ondernemers moeten zien dat het mogelijk is om
als jonge ondernemer in Delft succesvol te zijn. De stimulering en facilitering van ondernemerschap moet
plaatsvinden vanuit een breed gedragen visie.
Zoals in De Kracht van Delft 2004 is geconcludeerd is de TU Delft op het gebied van het faciliteren van
ondernemerschap al erg ver.2 Vanuit de andere onderzoeksinstituten en de hogescholen komen echter
maar relatief weinig spin-off bedrijven. Het ligt dan ook voor de hand dat de diverse kennisinstituten
op dit gebied sterker met elkaar gaan samenwerken. Daarnaast kunnen zij de handen ineenslaan om de
5
Dit type bedrijvigheid ontwikkelt de kennis in Delft, verzorgt de verkoop ter plaatse, maar laat de productie en uitvoering
elders plaatsvinden.
6
Rabobank Nederland (2004), Themastudie Kracht van Delft 2004 ‘Kennis delen in Delft’.
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doorstart van starter tot zelfstandig operend bedrijf te faciliteren. De doorstart is namelijk een cruciaal
moment voor de ontwikkeling van een bedrijf. Bovendien wordt er op deze manier gestimuleerd dat
zoveel mogelijk starters ook in de toekomst in Delft gevestigd blijven, wat een positieve invloed heeft op
de verdere ontwikkeling van de Delftse economie.
Zorg voor passend woningaanbod en blijf investeren in infrastructuur
Om ook als woonstad aantrekkelijk te blijven, moet het beleid van de lokale overheid divers, dynamisch
en flexibel zijn. Zeker gezien de toekomstige veranderingen in de bevolkingsopbouw. Delft moet trachten
jongvolwassenen voor de stad te behouden en woningaanbod te creëren dat aansluit op de wensen van
mensen met topinkomens. Tenslotte is het van groot belang dat de stad goed bereikbaar blijft. Voor
zowel de ontwikkeling van Delft als werkstad als die van Delft als woonstad blijven investeringen in de
infrastructuur gewenst.
Tot slot
In de hieropvolgende hoofdstukken komen diverse onderdelen van de Delftse economie aan de orde.
De belangrijkste vraag is hierbij hoe er in de toekomst kan worden bijgedragen aan het versterken van
die diverse onderdelen. Delft heeft op dit moment een aantal unieke kenmerken. Delft is dynamisch en
beschikt met haar historische binnenstad over een klimaat dat zich goed leent voor verdere ontwikkeling
van de creatieve industrie en de toeristische sector. Daarnaast is de aanwezigheid van de kennisinstituten
essentieel voor het (sociaal-economische) profiel van de stad.
Om de sterktes te behouden en in de toekomst verder te versterken worden er in de hieropvolgende
hoofdstukken diverse ideeën geopperd. Ideeën die afkomstig zijn van Delftse stakeholders.7 In deze
themastudie is er gezocht naar uitdagingen en gedachten die stof tot nadenken geven. Om als Delft een
sterke positie te verwerven in de zuidvleugel van de Randstad zal regionale samenwerking noodzakelijk
zijn. In deze regionale samenwerking is het belangrijk dat elke locatie haar eigen unieke kracht kent
en daarnaar handelt. Eén van de belangrijkste boodschappen van dit rapport is om vooral de unieke
kenmerken van Delft zichtbaar te maken voor de omgeving. Hieraan zullen zowel bedrijfsleven als
overheid een belangrijke bijdrage moeten leveren.

7
Een belangrijke bron voor de themastudie is een workshop die op 8 juni 2006 heeft plaatsgevonden. Hieraan namen de
volgende mensen deel: Frank Bazelmans, Jeroen Beelen, Rik Grashof, Job Kneppers, Miriam Notten, Joost Verhoeff, Hans Werner en
Ruud van Wijngaarde (zie bronnen).

1. Delft als creatieve stad
1.1 Inleiding
Richard Florida heeft met zijn boek ‘The Rise of the creative class’ veel teweeg gebracht in Nederland.8
Zeker toen ons land hoog bleek te scoren op de Euro Creativity Index van Florida en zijn collega Irene
Tinagli.9 Elke zich respecterende gemeente is inmiddels op zoek gegaan naar creatieve broedplaatsen,
de voedingsbodem voor de creatieve klasse die op haar beurt de basis moet zijn voor toekomstige
werkgelegenheidsgroei in een gemeente. Delft neemt voor wat betreft het aandeel van de creatieve klasse
in de beroepsbevolking de derde plaats in op de ranglijst van de 50 grootste gemeenten.10 De interesse bij
Delftse beleidsmakers is daarmee niet vreemd.
De vraag is echter of die interesse helemaal terecht is. Recente onderzoeken naar de creatieve klasse
maken namelijk duidelijk dat het veronderstelde verband tussen creatieve klasse en werkgelegenheidsgroei
in Nederland niet zo sterk is.11 Zo stelt Oedzge Atzema, hoogleraar economische geografie te Utrecht,
dat de Nederlandse situatie niet past bij de stelling van Florida. “We hebben niet kunnen aantonen dat
de werkgelegenheid in de regio groeit door de creatieve klasse, de high-tech industrie ook niet. Het enige
aspect van economische groei dat aantoonbaar wordt veroorzaakt door de creatieve klasse, is de groei van
het aantal nieuwe bedrijven.”12
Zoals hierboven duidelijk is geworden is het verband tussen creatieve klasse en werkgelegenheidsgroei
onderwerp van discussie in de onderzoekswereld. Het is eveneens een onderwerp van discussie tussen
overheid en (creatieve) ondernemers. Creativiteit is een belangrijke inputvariabele voor innovatie en
innovatie heeft een positief effect op de economische groei in een regio. ‘Creatieve’ ondernemers zijn
daarom van mening dat er stimulerend beleid ten aanzien van de ontwikkeling van de creatieve economie
moet worden gevoerd. Welk beleid er dan moet worden gevoerd is echter vaak onbekend. Is het ontstaan
van creatieve bedrijvigheid toeval of is het een proces dat met (lokaal) beleid concreet kan worden
gestuurd?
1.2 Huidige positie
Bij het beschrijven van de positie van Delft als creatieve stad moet in de eerste plaats het onderscheid
worden gemaakt tussen de creatieve klasse en de creatieve industrie. Hoewel beide begrippen op het
eerste gezicht weinig lijken te verschillen, hebben beide betrekking op verschillende onderdelen van de
economie. Met creatieve klasse wordt gedoeld op de mensen in de wetenschap en techniek, architec
tuur en ontwerp, onderwijs, kunsten, muziek en entertainment, die in hun werk zijn gericht op het
creatieve proces en dus het ontwikkelen van nieuwe ideeën, technologie en/of inhoud. Als het gaat over
de creatieve klasse in Delft, dan hebben we het over de mensen die aan bovenstaande criteria voldoen
en in Delft wonen. Met de creatieve industrie in Delft doelen we daarentegen op de mensen die in
Delft werken. Tot de creatieve industrie rekenen wij –overeenkomstig met de studie van het EIM naar
creatieve bedrijvigheid in Nederland– banen in de kunsten (beeldende kunst, podiumkunst), media
en uitgeverijen, creatieve zakelijke diensten (technisch ontwerp, reclame en design) en kennisdiensten
(softwareontwikkeling, speur- en ontwikkelingswerk, onderzoeks- en adviesbureaus).13
In 2003 vormde de creatieve klasse volgens de definitie van Marlet en Woerkens 28,8 procent van de
in Delft wonende beroepsbevolking.14 Hiermee nam de gemeente op de ranglijst van vijftig grootste
gemeenten van Nederland de vijfde positie in. Delft heeft de afgelopen jaren deze positie verder versterkt.
Voor wat betreft de creatieve klasse was Delft in 2005 de derde stad van Nederland, na Utrecht en
Amstelveen.
Ook op het gebied van de creatieve industrie neemt Delft een sterke positie in, zie figuur 1.2. Hoewel
deze sterke positie voor een belangrijk deel te danken is aan de kennisdiensten, zien we dat Delft zonder
de kennisdiensten alleen Amsterdam voor zich moet dulden. We kunnen dus met recht concluderen dat
Delft één van de meest creatieve steden van Nederland is.
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Florida, R. (2002), The Rise of the Creative Class, and How it’s transforming Work, Leisure, Community and Everyday
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Figuur 1.1: creatieve klasse in Delft (2003)
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Figuur 1.2: creatieve industrie in Delft (2005)
Creatieve industrie als percentage van de totale werkgelegenheid
Nederland
Rijswijk
Leiden
Gravenhage
Rotterdam
Amsterdam
Eindhoven
Enschede
Delft
0%

5%
10%
Kunsten
Creatieve Zakelijke Diensten

15%
20%
Media & Uitgeverijen
Kennisdiensten

Bron: LISA, bewerking Rabobank

Hiervoor is het in ieder geval belangrijk om de sterke onderdelen van de creatieve economie te herkennen
en te benoemen. Als we kijken naar de ontwikkelingen in de afgelopen tien jaar, dan was de creatieve
zakelijke dienstverlening, oftewel het technisch ontwerp, reclame en design, het sterkste onderdeel van
de Delftse creatieve economie. Deze sector heeft een sterkere groei laten zien dan de kennisdiensten en
laat bovendien in tegenstelling tot de drie andere onderdelen van de creatieve industrie een groei zien die
boven het landelijk gemiddelde ligt. De sterke ontwikkeling hangt voor een belangrijk deel samen met de
aanwezigheid van academische opleidingen als architectuur en industrieel ontwerp, die in Delft zeer groot
zijn qua omvang en historie. Daarnaast herbergt de stad toonaangevende designers, die met hun bureaus
en uitstraling voor de nodige werkgelegenheid zorgen.
Figuur 1.3: ontwikkeling van de werkgelegenheid in de creatieve industrie
(1996-2005)
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1.3 Toekomstvisie
De verdere ontwikkeling van de Delftse creatieve economie hangt voor een groot deel af van het
handelen van lokale overheid en individuele ondernemers. Zoals bij veel Delftse processen spelen de
kennisinstituten ook een belangrijke rol, omdat in de praktijk –en zeker in Delft- creatieve industrie en
kennisindustrie nauw met elkaar verweven zijn. Om het onderstaande wensbeeld te realiseren is de inzet
van vele organisaties dan ook noodzakelijk.
Wensbeeld: Delft is in 2020 de meest creatieve stad van Nederland.
Delft is in 2020 de meest creatieve stad van Nederland. Organisaties als Bacinol, YES!Delft en LIJM
& Cultuur hebben voor een creatieve spin-off gezorgd, terwijl TU, TNO, het Delta-instituut en de op
Technopolis en Schieoevers gevestigde bedrijven nog meer activiteiten met betrekking tot techniek
en creativiteit naar zich toe hebben getrokken. Delft is daarnaast een stad waarin ‘oude’ en ‘nieuwe’
cultuur hand in hand gaan. Delft is de stad van Willem van Oranje, Vermeer en Delftsblauw, maar
ook van Theater de Veste, DOK, Vrije Akademie Delft (VAK) en diverse bioscopen.
Faciliterende overheid
Hoewel de kennisdiensten qua aandeel nog steeds het grootste onderdeel van de Delftse creatieve
economie vertegenwoordigt, groeit de creatieve zakelijke dienstverlening sterk. Het ligt daarmee voor
de hand dat dit onderdeel van de Delftse economie aparte aandacht krijgt in het beleid van de lokale
overheid; bijvoorbeeld in het beleid van Delft Kennisstad.
Verder is het voor een lokale overheid zeer lastig om de ontwikkeling van de creatieve industrie direct
te stimuleren. Zo stelt Robert Kloosterman, hoogleraar economische geografie en planologie aan de
Universiteit Amsterdam, dat op het moment dat je de ontwikkeling van de creatieve industrie probeert te
plannen, je bijna zeker weet dat het niet gaat lukken.15
Creatieve industrie ontstaat vaak spontaan. De beste manier om als lokale overheid de ontwikkeling van
de creatieve economie te stimuleren is dan ook niet subsidiëren, maar faciliteren: meewerken en mee
denken als een ondernemer hierom vraagt. Kortom, een overheid die oplossingsgericht denkt.
Stimulerende leefomgeving
Een meer tastbare manier om de ontwikkeling van de creatieve industrie (indirect) te stimuleren is het
ontwikkelen van laagdrempelig aanbod in een stimulerende leefomgeving. Laagdrempelig in kosten,
waarbij rekening wordt gehouden met de wensen van een ondernemer uit de creatieve sector. Vaak is dit
type ondernemer geneigd om te kiezen voor gebouwen en een omgeving met een zekere symbolische
waarde. Een oud gebouw in een zeer gevarieerde omgeving spreekt meer aan dan een nieuw gebouw in
een gebied waarvan de identiteit ontbreekt.
Een omgeving die gekenmerkt wordt door diversiteit aan mensen, gebouwen en winkel-, horeca- en
culturele voorzieningen stimuleert creativiteit. De effecten van het creëren en behouden van zo’n omge
ving zijn tweeledig. Ten eerste is de kwaliteit van de leefomgeving een zeer belangrijk vestigingsmotief
voor de creatieve klasse. Ten tweede sluiten we ons bij de conclusie van Nyfer aan dat de kwaliteit van
de leefomgeving belangrijk is bij het aantrekken van kenniswerkers en kennisintensieve bedrijven.16 De
vestiging van creatieve klasse enerzijds en kenniswerkers anderzijds kan bijdragen aan een creatieve spinoff en het behouden van het benodigde draagvlak voor het Delftse voorzieningenaanbod. Het is daarom
belangrijk dat er in de toekomst voldoende aanbod is dat aansluit op de wensen van dit type consument.
Onderscheidend zijn en lef tonen
Uiteindelijk zullen in de toekomst (gemeente)grenzen vervagen, waardoor regionale samenwerking
onontkoombaar is. Delft moet ervoor zorgen dat het niet buiten de boot valt en zal daarom op dit
moment al actief moeten gaan zoeken naar regionale samenwerkingsprojecten met Den Haag, Rijswijk en
Rotterdam. De samenwerking met Rotterdam om de ‘Kennisboulevard A13’ te ontwikkelen is een goed
startpunt binnen dit kader. Zeker omdat Delft in dit project uitgaat van haar eigen kracht: techniek en
innovatie.
Een andere kracht waarop Delft in regionaal verband haar pijlen kan richten, is de designindustrie. De
TU leidt al jaren mensen op die (internationaal) opvallen en prijzen in de wacht slepen. Door als Den
Haag, Rotterdam, Rijswijk en Delft regionaal samen te werken en tegelijkertijd te investeren in de unieke
sterke punten van de eigen stad, kunnen zij samen een belangrijke creatieve cluster in Nederland vormen.
Het is daarbij belangrijk dat de overheid en het bedrijfsleven in Delft zich inzetten om de unieke sterke
15 Harms, E. (2006), De vastgoedsector en de creatieve stad ‘Wie probeert te plannen, weet zeker dat het niet gaat
lukken’. In Real Estate Magazine, nummer 2006/45.
16 Geest, L. van der & L. Heuts (2005), Delft Kennisstad; een economische en bestuurlijke beleidsevaluatie.
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punten van de stad ook voor de andere steden zichtbaar te maken. De ontwikkeling van new science
museum Technicon biedt in dit perspectief een uitgelezen kans om creatief Delft aan de ‘buitenwereld’ te
laten zien.
Betrokkenheid
Verdere ontwikkeling van de creatieve economie staat of valt bij betrokkenheid. Niet alleen van onder
nemers en overheid, maar ook van diverse organisaties die ontwikkeling van de creatieve sector hoog in
het vaandel hebben staan. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan initiatieven als Bacinol,
Lijm & Cultuur en YES!Delft, maar ook aan de kennisinstituten, DOK, de VAK en Theater de Veste.
Deze organisaties moeten als volwaardige gesprekspartners worden beschouwd, omdat zij vaak concrete
plannen (kunnen) aandragen om verdere ontwikkeling van de creatieve sector in goede banen te leiden.
Ook kunnen zij bijdragen aan het ‘creatieve’ klimaat van de stad. Dit klimaat is één van de belangrijkste
voorwaarden om creatieve klasse én industrie van buitenaf te trekken.
Naast de genoemde organisaties moeten ook de toppers van de Delftse creatieve industrie worden
betrokken bij de verdere ontwikkeling van de Delftse creatieve economie. Denk bijvoorbeeld aan
Mecanoo, Bruno Ninaber van Eyben design+production en Hulshof Architecten. Deze toppers hebben
met hun werk internationale bekendheid verworven en kunnen vanuit hun ervaring bijdragen aan
verdere ontwikkeling van de Delftse creatieve industrie. Om het imago van Delft als creatieve stad
(verder) te versterken, is het gewenst dat de individuele creatieve toppers fungeren als ambassadeurs voor
de stad.

2. Delft als toeristische trekpleister
2.1 Inleiding
De toeristische sector is op dit moment de grootste economische sector ter wereld. In 2005 werden
door de World Tourism Organisation 808 miljoen aankomsten geteld, een stijging van 5,5 procent ten
opzichte van 2004.17 De toeristische sector is naast een grote dus ook een sterk groeiende sector. De
populairste bestemmingen liggen nog steeds in Europa, maar de populariteit van bestemmingen in andere
werelddelen neemt snel toe. Met name Chinezen, Indiërs en Brazilianen worden in de toekomst wereld
wijd zeer belangrijke consumentengroepen voor de ontwikkeling van de sector. Ook in Nederland is dat
merkbaar. Vorig jaar brachten 96.000 Chinese reizigers een bezoek aan ons land en dit aantal zal als gevolg
van een gemiddelde groei van zo’n 20 procent per jaar toenemen tot ongeveer 275.000 in 2015.18
Wegens de stagnatie in de ontwikkeling van het aantal binnenlandse vakanties enerzijds en de hierboven
beschreven toename van het aantal buitenlandse vakanties anderzijds, zal de Nederlandse toeristischrecreatieve sector steeds meer moeten inspelen op eisen van buitenlandse consumenten. Het gaat er
hierbij echter wel voornamelijk om verblijfsrecreatie. Voor wat betreft de vraag naar dagrecreatieve
voorzieningen zullen Nederlandse toeristen ook in de toekomst belangrijk blijven. Delft heeft een
toeristisch aanbod dat zich uitermate goed leent voor dagrecreatie. Delft is de stad van Willem van
Oranje, Vermeer en Delftsblauw. De stad heeft hiermee een enorme toeristische potentie, maar deze wordt
(nog) niet ten volle benut. In dit hoofdstuk zullen we in de eerste plaats ingaan op de huidige positie van
de toeristisch-recreatieve sector in Delft. Vervolgens zullen we een toekomstvisie presenteren die rekening
houdt met de huidige positie en de trends en ontwikkelingen die hierop in de toekomst van invloed zijn.
2.2 Huidige positie
Delft trekt volgens schattingen tussen de 600.000 en één miljoen bezoekers per jaar. Het gaat hierbij met
name om dagtoeristen; de gemiddelde verblijfsduur ligt in de stad onder het Nederlands gemiddelde.
Hiermee wordt zowel de zwakte als de sterkte van het toeristisch-recreatief aanbod duidelijk. Het
aanbod is te weinig gericht op de wensen van de verblijfsrecreant, maar sluit tegelijkertijd wel aan op
de wensen van de dagrecreant. Ook als we kijken naar de positie van de sector in de Delftse economie,
valt de kleinschaligheid op. Zoals uit figuur 2.1 blijkt, is het aantal toeristisch-recreatieve vestigingen
relatief groot, terwijl het aantal banen in de toeristisch-recreatieve sector juist wat achterblijft.19 Dit wijst
op een relatief groot aantal kleine bedrijfjes dat zich op toerisme richt. Tegelijkertijd wijst het op een
ondervertegenwoordiging van grote (arbeidsintensieve) toeristisch-recreatieve bedrijven als bijvoorbeeld
campings, hotels en leisurecentra.
De meest bezochte attracties van Delft zijn de Oude en de Nieuwe Kerk (zie figuur 2.2). Zij hebben in
2005 ruim een kwart miljoen bezoekers getrokken. Hiermee zijn deze cultuurwaarden bepalend voor
het toeristische profiel van de stad. Vanaf volgend jaar zal hoogstwaarschijnlijk ook het Vermeercentrum
in de top tien van meest bezochte bezienswaardigheden prijken. Dit centrum zal naar schatting jaarlijks
tussen de 60 en 90 duizend bezoekers trekken. Hoewel de oprichting van het centrum veel stof heeft doen
opwaaien, zal het in de toekomst leiden tot verbreding van het Delftse toeristisch-recreatieve aanbod. De
potentie van de stad, als geboorte- en woonplaats van Vermeer, wordt hiermee goed benut om toeristen te
trekken.

17 Roso, M. (2006), Massatoerisme en duurzaamheid: een kwestie van regie. Geografie, nr. 6., p. 10-11.
18 Boer, T.P. de, C.C. Bijvoet, M.W. van der Horn (2006), De Chinese reismarkt. De prognose is gebaseerd op een
autonoom groeicijfer. Met behulp van specifieke investeringen in de Chinese reismarkt kan het bezoekersaantal in de toekomst (nog)
hoger uitvallen.
19 De in figuur 2.1 weergegeven locatiecoëfficiënten voor het aantal toeristisch-recreatieve banen en bedrijven worden
berekend door het Delftse aandeel toeristisch-recreatieve banen c.q. bedrijven in het totale aantal banen en bedrijven te delen door
het landelijke aandeel van toeristisch-recreatieve banen en bedrijven. Met behulp van locatiecoëfficiënten wordt duidelijk of in een
gemeente een bepaalde sector onder- of oververtegenwoordigd is. Bollen in het kwadrant rechtsboven in de figuur wijzen op een sterke
vertegenwoordiging van de sector in zowel het aantal banen als het aantal bedrijven. De omvang van de bollen correspondeert met de
omvang van de werkgelegenheid in de toeristisch-recreatieve sector in de verschillende gemeenten.
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Figuur 2.1: locatiecoëfficiënten toeristisch-recreatieve sector
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Figuur 2.2: meest bezochte bezienswaardigheden in Delft (2005)
Pos.
Attractie
1.
Nieuwe Kerk en/of Oude Kerk
2.
Koninklijke Porceleijne Fles
3.
De Delftse Pauw
4.
Legermuseum
5.
Het Prinsenhof
6.
Rondvaartboot
7.
Toren Nieuwe Kerk
8.
Reptielenhuis SERPO
9.
Botanische tuin TU Delft
10.
De Candelaer
Bron: de afzonderlijke bezienswaardigheden

Bezoekers 2005
238.091
150.000
135.000
61.000
59.869
48.000
40.066
32.547
32.000
25.000

De toeristisch-recreatieve sector heeft zich in Delft de afgelopen tien jaar relatief sterk ontwikkeld. Zoals
we in figuur 2.3 zien, was de groei van de sector in Delft stukken groter dan die in vergelijkbare steden
als Schiedam, Leiden, Gouda en Dordrecht. Opvallend is dat in Leiden het aantal banen in de toeristischrecreatieve sector in de periode 1996-2005 zelfs is afgenomen. Hieruit blijkt dat alleen een historische
binnenstad niet genoeg is voor ontwikkeling van de toeristisch-recreatieve sector.
Figuur 2.3: banengroei in de toeristisch-recreatieve sector i.v.t. de totale
banengroei (1996-2005)
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Dit geldt met name voor de werkgelegenheid in de logies, de reisorganisaties en het personenvervoer.
Deze onderdelen van de toeristisch-recreatieve sector vormen in Nederland 36 procent van de toeristischrecreatieve werkgelegenheid; in Delft maar 20 procent. Daarentegen zien we de sterke positie van de
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Delftse dagrecreatie ook in de werkgelegenheidscijfers terug. De dagrecreatie neemt in Delft ruim 63
procent van de totale werkgelegenheid in de toeristisch-recreatieve sector voor zijn rekening, terwijl dit in
Nederland ‘slechts’ 45 procent is.
2.3 Toekomstvisie
De toekomstige positie van de toeristisch-recreatieve sector in Delft hangt af van verscheidene factoren.
In de eerste plaats zal de positie afhangen van individueel ondernemersgedrag en lokaal (economisch)
beleid. Er zijn echter ook een aantal factoren waarop zowel de lokale overheid als de individuele
ondernemer vrijwel geen invloed kan uitoefenen, maar waar ze wel rekening mee moeten houden.
Hierbij kunnen we denken aan macrotrends als de opkomst van de beleveniseconomie; een economie
waarin consumenten niet alleen meer goederen en diensten willen kopen, maar waarin zij goederen
en diensten willen ‘beleven’. Hierdoor verschuift de aandacht van verkoper naar koper. Dit zal in de
toekomst een flexibele bedrijfsvoering van de toeristisch-recreatieve ondernemers vergen. Andere trends
waarmee de toeristisch-recreatieve stakeholders geconfronteerd zullen worden, is het doorzetten van de
individualisering, de groeiende groep (welvarende) senioren, de toenemende belangstelling voor historie
en natuur, de opkomst van het gezondheidstoerisme (wellness) en de eerder beschreven toename van het
aantal buitenlandse gasten. In de onderstaande toekomstvisie zal de nadruk liggen op de wijze waarop
ondernemers, overheid en andere instanties hierop kunnen inspelen en daarmee kunnen bijdragen aan de
totstandkoming van het wensbeeld dat in het kader hieronder is opgenomen.
Wensbeeld: Delft heeft haar positie als internationale toeristische hotspot in Nederland in 2020
verder versterkt.
Delft heeft haar positie als internationale toeristische hotspot in Nederland in 2020 verder versterkt.
Er is een strak doelgroepenbeleid neergezet dat hoofdzakelijk inspeelt op de wensen van twee typen
toeristen: zakenlieden en toeristen die Delft vanwege haar cultuurhistorie bezoeken. Delft is een
kleine gespecialiseerde congresstad geworden. En om het tweede type toerist voor langere tijd aan
zich te binden, heeft Delft de nodige verblijfsrecreatieve voorzieningen ontwikkeld. Daarnaast heeft
de stad in haar profilering steeds meer gezocht naar samenwerking met de omliggende gemeenten.
Delft en omstreken biedt in 2020 een compleet toeristisch-recreatief aanbod.
Meer structuur en organisatie
In de eerste plaats moet er worden gesteld dat de gemiddelde Delftse ondernemer en het Delftse
gemeentebestuur vaak al rekening houden met de eerder genoemde macrotrends. Voorbeelden hiervan
zijn het inspelen op de film ‘Girl with a Pearl Earring’ (Vermeer), de keuze voor de exposities in de
belangrijkste musea van Delft en de beslissingen die zowel tot de bouw van het Chinees zakenhotel als het
Vermeercentrum hebben geleid.
Echter, om het bovenstaande wensbeeld te realiseren is meer nodig. Zo kan in de eerste plaats de
organisatiegraad van het bedrijfsleven verder worden versterkt. Hoewel er in Delft met het centrum
management al een goede organisatievorm bestaat waarin ondernemers in de binnenstad met elkaar
samenwerken, kan er in Delft winst worden behaald op het gebied van samenwerking. Vooral veel kleine
toeristische ondernemers hebben moeite met investeringen die niet direct en uitsluitend de eigen bedrijfs
voering ten goede komen.20 Het beste voorbeeld hiervan is de organisatie van evenementen, waarbij de
participatiegraad in Delft –vooral onder kleine ondernemers- vaak laag is.
Een voorbeeld van samenwerking dat dit probleem voor een deel kan wegnemen, is het oprichten van
een ondernemersvereniging die zich uitsluitend richt op de organisatie van evenementen. Voor het
bestuur van zo’n vereniging moeten ondernemers worden afgevaardigd die enerzijds worden gesteund
door de andere toeristisch-recreatieve ondernemers en anderzijds bereid zijn om in het organiseren van
evenementen de kar te trekken. Zij kunnen in samenwerking met de lokale overheid ervoor zorgen dat
er in Delft meer (kwalitatief hoogwaardige) evenementen worden georganiseerd. Uiteindelijk kan dit
leiden tot verbreding van het toeristisch-recreatieve aanbod dat tegelijkertijd meer tegemoet komt aan de
wensen van de ‘nieuwe’ consument; een consument die meer en meer op zoek is naar een totaalproduct
(beleveniseconomie).

20

Rabobank (2005), Rabobank Cijfer en Trends 2005/2006.
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Zoek naar combinaties tussen techniek en beleving
Een andere kans voor het verbreden van het toeristisch-recreatieve aanbod is het (beter) benutten van
het technische potentieel van de stad. Met de ontwikkeling van new science museum Technicon wordt
hier door de TU Delft al op ingezet. Een toerist die de Delftse binnenstad bezoekt, zal zich echter niet
realiseren dat hij de stad met de grootste technische universiteit van Nederland betreedt. Dit terwijl het
technische potentieel zich goed leent om een bezoek aan Delftse binnenstad echt verrassend te laten
zijn. Er kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het op marktpleinen presenteren van technologische
hoogstandjes die door de kennisinstituten zijn ontwikkeld.
Een voorbeeld waarbij de kennisinstituten ook actief moeten worden betrokken, is de ontwikkeling
van Delft als congresstad. Congressen met betrekking tot techniek worden (door de TU Delft) op
dit moment vaak buiten de stad georganiseerd. Voor een deel heeft dit te maken met het gebrek aan
Delftse verblijfsrecreatieve voorzieningen waarin (internationale) gasten kunnen overnachten. Met de
ontwikkeling van het Chinees zakenhotel, het hotel aan de Koepoortplaats en het IKEA-hotel wordt het
verblijfsrecreatieve aanbod echter in de nabije toekomst vergroot, waardoor dit niet meer als excuus kan
worden aangevoerd. Voorwaarde hierbij is echter wel dat het verblijfsrecreatieve aanbod aansluit op de
wensen van de bezoekers van dergelijke congressen. Dit houdt in dat een deel van de vergroting van het
verblijfsrecreatieve aanbod zich moet richten op het topsegment.
Regionale samenwerking
Zoals in paragraaf 2.1 is beschreven, zal het aantal buitenlandse toeristen dat Nederland bezoekt in de
toekomst sterk toenemen. Deze buitenlandse gasten bezoeken in eerste instantie Nederland, in tweede
instantie de Randstad en pas in derde instantie de afzonderlijke locaties. Dit houdt in dat hiermee in de
profilering en promotie van regio’s rekening moet worden gehouden. Toeristen zijn op zoek naar een
compleet aanbod en bezoeken Nederland vanwege haar water, natuur en cultuurhistorie. Vanuit Delft
zijn deze drie waarden binnen een half uur rijden te vinden. In de profilering moet Delft daarom meer
samenwerking zoeken met Westland (water en stranden), Midden-Delfland (natuur en rust), Den Haag
en Rotterdam (cultuurhistorie en architectuur). Delft moet in deze samenwerking uitgaan van haar eigen
kracht. Dit betekent dat op het moment dat een toerist de stad bezoekt het duidelijk moet zijn dat hij één
van de culturele hoofdsteden van Nederland bezoekt. Zoals uit figuur 2.4 en figuur 2.5 blijkt, neemt Delft
hierop binnen de regio namelijk een unieke positie in.
Figuur 2.4: cultuurvoorzieningen per inwoner (2005)
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Figuur 2.5: aantal monumenten per 10.000 inwoners (2001)
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De sterke positie kan in de praktijk nog sterker worden aangewend om toeristen te trekken. Denk hierbij
bijvoorbeeld aan een schone binnenstad en een geoptimaliseerde toeristisch-recreatieve infrastructuur.
Delft heeft daarnaast op dit moment musea en winkels die op maandag gesloten zijn. Op die manier
dragen zij niet bij aan het toeristisch-recreatieve profiel en de levendigheid van de stad. Een verruiming
van de openingstijden versterkt het dynamische karakter van Delft.

3. Delft als woonwerkstad
3.1 Inleiding
In de vorige twee hoofdstukken hebben we met de creatieve industrie en het toerisme twee onderdelen
van de Delftse economie belicht. In dit hoofdstuk zullen we de economie in haar geheel benaderen.
De economie wordt in dit hoofdstuk vanuit twee invalshoeken benaderd. In de eerste plaats kijken
we naar de positie van Delft als woonstad. Hierin staat de Delftse bevolking centraal. Zij is belangrijk
voor de economische ontwikkeling van Delft, omdat zij een afzetmarkt voor het regionale bedrijfsleven
vormt, het draagvlak voor allerlei voorzieningen is en gezien kan worden als een bron van arbeid en
ondernemerschap voor het Delftse bedrijfsleven. In de tweede plaats kijken we naar de positie van Delft
als werkstad. Hierin ligt de nadruk op de werkgelegenheid die de stad voor haar eigen bevolking, maar
ook voor die in omliggende gemeenten biedt.
Beide invalshoeken worden gecombineerd op het moment dat we de werkgelegenheidsfunctie van Delft
onder de loep nemen. Deze werkgelegenheidsfunctie geeft de verhouding tussen het aantal banen en het
aantal leden van de beroepsbevolking weer. In Nederland zijn deze aantallen gelijk aan elkaar, maar op
regionaal niveau kunnen deze aantallen sterk verschillen. Met behulp van de werkgelegenheidsfunctie zien
we of een gemeente meer een woon- of een werkgemeente is.
Evenals in de vorige twee hoofdstukken begint het hoofdstuk met een beschrijving van de huidige positie
van Delft. Ditmaal zoomen we in op de positie van Delft als woonwerkstad. Vervolgens presenteren
we een toekomstvisie die enerzijds rekening houdt met de huidige positie en anderzijds met de
(macro)trends die op de toekomstige ontwikkeling van invloed zijn.
3.2 Huidige positie
Delft heeft een werkgelegenheidsfunctie van 1,04. Dit houdt in dat de gemeente meer werkgelegenheid
biedt dan dat de eigen beroepsbevolking voor haar rekening kan nemen. Tegenover iedere 100 leden van
de beroepsbevolking staan 104 banen. Het is bijzonder dat Delft ondanks haar ligging tussen Rotterdam
en Den Haag –die ook een werkfunctie vervullen- een werkfunctie vervult. Dit heeft te maken met sterk
vertegenwoordigde sectoren als de zakelijke dienstverlening (DSM Services en TNO), onderwijs (TU Delft
en INHOLLAND) en zorg (Reinier de Graaf Gasthuis en Sophia Revalidatie).
Figuur 3.1: werkgelegenheidsfunctie per gemeente (2005)
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Figuur 3.2: werkgelegenheidsfunctie in en rondom Delft per PC-4gebied (2004)
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Binnen Delft is de werkfunctie het sterkst langs de Schie en de A13 (zie figuur 3.2). Dit heeft te maken
met de ligging van de belangrijkste bedrijventerreinen en kennisinstituten. De binnenstad heeft –in
tegenstelling tot wat vaak in andere steden het geval is- maar een matige werkfunctie. Hoewel detail
handel en horeca hier sterk zijn vertegenwoordigd, woont in dit deel van de stad ook een belangrijk
deel van de bevolking. In de postcodegebieden Schieweg (2627) en Ruyven (2629) is dit anders. In deze
gebieden zijn grote bedrijventerreinen gelegen, terwijl er voor de Delftse bevolking nauwelijks plaats is.
Ver van de A13 zijn de woongebieden van Delft gelegen. Dit zorgt voor een sterke pendel binnen Delft.
Daarnaast zien we in figuur 3.2 dat de Haagse wijk Ypenburg evenals landelijke gebieden als Schipluiden,
Den Hoorn en Wateringen een sterke woonfunctie vervult. De pendel vanuit deze gebieden naar Delft,
maar ook naar Den Haag en Rotterdam is sterk. Dit zorgt voor druk op het lokale en regionale wegennet.
Fuguur 3.3: pendel vanuit en naar Delft (2000)
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De sterke pendel in de zuidvleugel van de Randstad zorgt voor grote druk op het wegennet. De
problemen op de A13 zijn bij menigeen bekend, maar ook de A4 en het spoor tussen Den Haag en
Rotterdam worden druk gebruikt. Om toekomstige verstopping van het wegennet te voorkomen, zijn
er door de betrokken overheidsinstanties vele infrastructurele plannen opgesteld. De aanleg van de
provinciale weg N470 is hiervan een goed voorbeeld. Met de aanleg van deze weg wordt de reistijd
tussen Zoetermeer en Delft aanzienlijk verkleind en het wegennet van Pijnacker en Berkel en Rodenrijs
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deels ontlast. Een ander groot infrastructureel plan is de herstructurering van de Delftse spoorzone.
Als gevolg hiervan zal de Delftse binnenstad een totaal ander gezicht krijgen en wordt het leefklimaat
van het stationsgebied verhoogd. Daarnaast wordt als gevolg van dit plan het spoor tussen Den Haag
en Rotterdam verbreed, waardoor in de toekomst meer treinverkeer tussen de steden mogelijk is. Ook
over het doortrekken van de A4 is inmiddels overeenstemming bereikt. Dit moet ervoor zorgen dat de
A13 in de toekomst wordt ontlast. Alle plannen maken duidelijk dat de bereikbaarheid van de diverse
steden bovenaan het prioriteitenlijstje van de betrokken instanties staat. Met toenemende pendel in het
vooruitzicht is dit ook noodzakelijk om economische groei mogelijk te maken.
3.3 Toekomstvisie
De toenemende mobiliteitsdruk is van grote invloed op de verdere ontwikkeling van Delft als woon- en
werkstad. De individuele ondernemer heeft op de ontwikkeling van de mobiliteitsdruk vrijwel geen
invloed, maar wordt hier in zijn bedrijfsvoering wel door beïnvloed. Zowel klant als werknemer moeten
namelijk gebruikmaken van de regionale infrastructuur.
In de onderstaande toekomstvisie wordt er rekening gehouden met de toenemende mobiliteitsdruk en
met andere (macro)trends die de ontwikkeling van Delft als woonwerkstad zullen beïnvloeden. Evenals in
de vorige hoofdstukken ligt de nadruk op de wijze waarop overheid, ondernemers en andere betrokken
instanties kunnen bijdragen aan het verwezenlijken van een wensbeeld.
Wensbeeld: Delft is in 2020 een dynamische stad die plaats biedt aan iedereen die er wil wonen
en/of werken.
Delft is in 2020 een stad met een diverse bevolkingsopbouw met daarin (voldoende) studenten,
yuppen, gezinnen en ouderen. De bedrijven in de van oudsher sterke sectoren in Delft als de zakelijke
dienstverlening, onderwijs en zorg hebben hierdoor hun groei kunnen continueren. Delft is een
Center of Technology en een place to be als het gaat om de leverantie van hoogwaardige technologie.
Doordat de kwaliteit van de infrastructuur bovenaan het prioriteitenlijstje van zowel de overheid
als het bedrijfsleven is blijven staan, is Delft goed bereikbaar. Er zijn daarnaast voldoende woningen
ontwikkeld die voldoen aan de eisen van de (‘nieuwe’) consument. Net afgestudeerde studenten
voelen zich hierdoor in vergelijking tot nu minder vaak genoodzaakt om de stad na hun studie te
verlaten. De stad is levendig en dynamisch.
Versterk betrokkenheid van kennisinstituten bij Delft
Voor de ontwikkeling van de werkfunctie van Delft zijn de kennisinstituten cruciaal. Deze zorgen elk jaar
voor de aanwas van hoogopgeleide studenten die klaar zijn voor het bestormen van de arbeidsmarkt.
Als we kijken naar de migratiecijfers van de afgelopen vijftien jaar, dan zien we echter dat de uitstroom
van jongvolwassenen in Delft relatief groot is. Ook als we dit cijfer vergelijken met dat in vergelijkbare
studentensteden als Enschede en Eindhoven. Blijkbaar kunnen net afgestudeerde Delftse studenten
na hun studie vaak geen baan of woning vinden. In de eerste plaats is het daarom belangrijk dat de
ontwikkeling van Technopolis, A13 Kennisboulevard en Schieoevers de ruimte krijgt. De op deze
terreinen gevestigde bedrijven kunnen in de toekomst (hopelijk) voor de nodige technische werk
gelegenheid zorgen. Daarnaast is het van groot belang dat er voldoende woningaanbod wordt gecreëerd
dat aansluit op de wensen van jongvolwassenen.
De relatie tussen de stad en de kennisinstituten moet eveneens verder worden versterkt om oplos
singen te vinden voor het in de toekomst teruglopende aantal (binnenlandse) studenten. Dit ligt in de
lijn der verwachting wegens de veranderende leeftijdsopbouw van de Nederlandse bevolking, waarin
de vergrijzing toeneemt en de vergroening juist af. Voor de kennisinstituten houdt dit in dat zij in de
toekomst in toenemende mate zullen moeten proberen om buitenlandse studenten te trekken. Dit kan
direct vanuit de gemeente worden gestimuleerd met behulp van subsidies, maar ook indirect door een
leefklimaat te creëren dat aansluit op de wensen van buitenlandse studenten. Hoewel de status van een
universiteit een belangrijke rol speelt bij de keuze van een student om in het buitenland te studeren, speelt
het leefklimaat hierbij ook een belangrijke rol. Dit is op dit moment één van de sterktes van bijvoorbeeld
Barcelona en Florence.
Buitenlandse studenten zijn op dit moment in Delft al belangrijk. Dit blijkt uit het toenemende aantal
studenten uit het verre oosten en ‘ontwikkelingslanden’. Belangrijk is dat de Delftse voorzieningen hierop
inspelen en in staat zijn om in het Engels diensten te verlenen. Engels wordt meer en meer de voertaal. De
Delftse middelbare scholen die tweetalig onderwijs aanbieden spelen hier al op in.
Maak de vooraanstaande positie van Delft op gebied van kennis over water en energie zichtbaar
Op het moment dat de vooraanstaande positie van Delft op het gebied van kennis over water- en
energieprocessen zichtbaar wordt voor de ‘buitenwereld’ is het goed mogelijk dat de stad ook het
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hiermee samenhangende type bedrijvigheid van buitenaf weet te trekken. Op die manier krijgt de
werkgelegenheidsontwikkeling een positieve impuls, waardoor de werkfunctie van de stad verder wordt
versterkt.
Als gevolg van de uitputting van fossiele brandstoffen en de daarmee samenhangende prijsstijgingen,
zal in de toekomst duurzame energie steeds belangrijker worden. Energie wordt waarschijnlijk zelfs zo
belangrijk dat het naast de landbouw, productie en diensten een aparte sector wordt. In de toekomst
zullen regio’s voor een belangrijk deel zelf moeten voorzien in hun energie, waardoor kennis over
energieprocessen essentieel wordt. Op dit moment leggen de Delftse kennisinstituten zich steeds meer
toe op kennis in energieprocessen. Hoewel dit een goede ontwikkeling is, wordt hierin nog te weinig de
verbinding gezocht met de maakindustrie (productieactiviteiten). Zij zullen in de toekomst de grootste
energiegebruikers zijn. In een steeds meer vraaggerichte markt zal het vooral belangrijk zijn in hoeverre
de kennis voor hen toepasbaar is.
De Delftse kennisinstituten moeten daarnaast trachten op zichtbare wijze ontwikkelingen te introduceren
die de gesignaleerde toekomstige energietekorten kunnen oplossen. Dit geldt eveneens op het gebied van
kennis over water. Met de vestiging van het Delta-instituut en de al aanwezige kennisinstituten kan Delft
ook op dit gebied een trekkersrol vervullen. Op dit moment heeft Delft al internationaal vooraanstaande
positie op het gebied van kennis over water en alles wat hiermee samenhangt in technologische en
beleidsmatige zin. Het is vooral belangrijk om dit aan de omgeving te laten zien.
Divers, dynamisch en flexibel lokaal beleid
Het dynamische karakter dat Delft op dit moment kenmerkt, is één van de krachten van de stad. De
stad moet proberen aantrekkelijk te zijn om een tijd in te verblijven. De kwaliteit van de leefomgeving
speelt hierin een belangrijke rol. Met bijvoorbeeld de herstructurering van de spoorzone ligt er kans om
woningen en voorzieningen te ontwikkelen die aansluiten op de specifieke wensen van de voor Delft
belangrijke consumentengroepen. Hierbij kan worden gedacht aan de eerdergenoemde buitenlandse
studenten, maar ook aan (welvarende) senioren. Deze groep wordt in de toekomst steeds belangrijker als
consument en zal in het algemeen hoogopgeleid zijn en over relatief veel vrije tijd beschikken. Dit zorgt
ervoor dat zij veel waarde hechten aan sfeer, groen, historie en wellness-voorzieningen (en bereid zijn
hiervoor te betalen). Anderzijds zal het woningaanbod aan deze groep moeten worden aangepast, omdat
ouderen in het algemeen langer zelfstandig blijven wonen. Dit houdt in dat er een toenemende vraag naar
flexwoningen zal zijn. Anticiperen op alle (demografische) veranderingen vergt beleid dat gericht is op
diversiteit, dynamiek en flexibiliteit.
De veranderende leeftijdsopbouw van de Delftse bevolking zorgt er ook voor dat er goed moet worden
nagedacht over de manier waarop er wordt ingespeeld op de afname van de vraag naar bepaalde
voorzieningen. Met een steeds kleiner wordende werkzame beroepsbevolking is het de vraag of alle
musea, de VAK (centrum voor de kunsten), DOK, Theater de Veste et cetera in de toekomst nog te
bekostigen zijn met overheidsgelden. Sommige van deze organisaties moeten wellicht (voor een deel)
worden geprivatiseerd om een toekomst te hebben. Hierbij moet de bijdrage van deze organisaties aan
het sociaal-economische profiel van de stad en de mate waarin zij in staat zijn zelfstandig te kunnen
functioneren worden bekeken. Op deze manier kan het overheidsgeld in de toekomst nog efficiënter
worden ingezet dan nu het geval is.
Stimuleer kopstaart-bedrijven en lokale netwerken
De ontwikkeling van China en India als werkplaats van de wereld zorgt er aan de ene kant voor dat
arbeidsintensieve onderdelen van de Nederlandse economie worden verplaatst naar andere delen van
de wereld. Aan de andere kant zorgt het ervoor dat de ontwikkeling van kennisdiensten met behulp
van diverse subsidies wordt gestimuleerd. De kennisindustrie vormt een belangrijk deel van de Delftse
economie: een sterke ontwikkeling ligt in het verschiet. In dat kader is het goed om de zogenaamde
kop-staart-bedrijven in het lokale beleid meer aandacht geven. Dit type bedrijvigheid ontwikkelt de
kennis in Delft, verzorgt de verkoop ter plaatse, maar laat de productie en uitvoering elders plaatsvinden.
Dergelijke bedrijfsvoering vergt kritische massa. Om als klein bedrijf in deze ontwikkeling mee te gaan is
het ontstaan van lokale netwerken noodzakelijk. Deze lokale netwerken vormen dan de broedplaatsen van
kennis en creativiteit. Verdere stimulering van de ontwikkeling van de creatieve industrie (zie hoofdstuk
1) kan aan deze ontwikkeling bijdragen.
Op korte termijn: kwaliteit infrastructuur grootste prioriteit
Eerder in dit hoofdstuk is gerefereerd aan de sterke pendel in Delft en omgeving. Op korte termijn zal
deze pendel verder toenemen met grotere mobiliteitsdruk tot gevolg. Hoewel hier door de verschillende
overheidsinstanties rekening mee wordt gehouden, zal verdere ontwikkeling van de infrastructuur
bovenaan het prioriteitenlijstje van deze instanties moeten blijven staan. Het moet voor mensen mogelijk
zijn om in Delft te wonen en bijvoorbeeld in Rotterdam of Den Haag te werken. Anderzijds moet het
mogelijk zijn om in deze steden of in de groene gebieden in de omgeving van Delft te wonen en juist in
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Delft te werken. Met een goede infrastructuur wordt de positie van Delft als woon- én werkstad beide
versterkt. In de nabije toekomst is het vooral belangrijk in hoeverre de bedrijventerreinen Technopolis en
Schieoevers ontsloten zijn en blijven.

Bijlagen
Toelichting op de Economische Thermometer
De thermometers voor economische groei en economische kracht zijn ontwikkeld door de Stafgroep
Economisch Onderzoek van Rabobank Nederland. Ze zijn primair bedoeld om indicatie te geven van het
reilen en zeilen van regionale economieën in ons land. Ze hebben daarom vooral een signalerende functie.
Bij beide thermometers is gekozen voor een viertal indicatoren die de economische groei respectievelijk
kracht duiden. De thermometerstand is gebaseerd op de score van de regio ten opzichte van die van
andere regio’s in ons land. De mate waarin de regionale score afwijkt van het gemiddelde van alle regio’s
(de standaarddeviatie) vertaalt zich in punten die de regio meer of minder krijgt toebedeeld dan dat
landelijke gemiddelde: een zes. De berekeningswijze is voor alle indicatoren hetzelfde. Het rapportcijfer
voor economische groei en kracht is het evenredige gemiddelde van de vier bijbehorende indicatoren.
Bronvermelding
l ETIN/LISA (diverse jaargangen), Werkgelegenheidsregister Nederland. Tilburg.
l	Kamer van Koophandel Haaglanden/Vereniging Kamers van Koophandel (diverse jaargangen),
Enquête Regionale Bedrijfsontwikkeling. Den Haag/Woerden.
l	Kamer van Koophandel Haaglanden/Vereniging Kamers van Koophandel (diverse jaargangen),
Bedrijvendynamiek. Den Haag/Woerden.
l	Stadsgewest Haaglanden (diverse jaargangen), Werkgelegenheid in Haaglanden,
Momentopname & Trends. Den Haag.
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Workshop
Ten behoeve van de themastudie heeft er op 8 juni 2006 een workshop plaatsgevonden waarin de
volgende Delftse sleutelpersonen hebben gediscussieerd over de toekomst van Delft:
l
l
l
l
l
l
l
l

Frank Bazelmans 		
Jeroen Beelen 		
Rik Grashof 		
Job Kneppers 		
Miriam Notten 		
Joost Verhoeff 		
Hans Werner 		
Ruud van Wijngaarde 		

VNO/NCW Delft; Syncera
Delft Marketing
Voormalig wethouder Gemeente Delft
Job Kneppers Ontwerp en Realisatie
La Red; Bacinol; Jongmanagement Delft
Knus; oud-voorzitter Koninklijk Horeca Nederland, afdeling Delft
Rabobank Delflanden
Kamer van Koophandel Haaglanden, vestiging Delft

De onderzoekers danken hen voor hun medewerking bij het tot stand komen van dit rapport.

