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Onze binnenstad komt weer tot bloei
Maandagochtend, het is prachtig weer en ik rijd op mijn fiets door de binnenstad van Delft, 
in het goede gezelschap van één van de BOB bestuursleden. Om ons heen komt de stad 
weer steeds meer tot leven en we fietsen van de ene prachtplek naar de andere (van die 
plekken die men vroeger omschreef als ‘Kodak-spot’, weet je nog?). Aan het einde van de rit 
heb ik dan ook ruim twintig foto’s van hem op allerlei hotspots van de Delftse binnenstad. 
 
Vanaf 14 juni is daar we er een foto mogelijkheid (tegenwoordig soms betiteld als ‘instaproof’ ) 
bijgekomen. Er worden verspreid door Delft namelijk veertig bloementorens geplaatst, waarvan 
twintig in de binnenstad en het stationsgebied. De bloementorens, grote zuilen van ruim twee meter 
hoog, worden rijkelijk gevuld met kleurrijke geraniums. Fantastisch toch dat Ondernemersfonds 
Delft zo, naast alle hanging baskets, deze zomer voor extra kleur en gezelligheid zorgt? Flower 
power op z’n Delfts.
 
Waarom dit fleurige initiatief? Vanuit het Herstelplan Bezoekerseconomie worden projecten 
bedacht in het kader van herstel. Dit natuurlijk in verband met de gevolgen van COVID-19 op onze 
bezoekerseconomie. ‘Herstel’ is in deze tijd een complexe definitie, want bij herstel denk je vooral 
aan het intrappen van het gaspedaal: bezoekers trekken en de verblijfsduur verlengen. Echter, we 
moeten nog steeds onze gasten te allen tijde een veilig bezoek faciliteren. De 1,5 meter afstand 
regel is nog altijd van kracht en we zien allemaal dat de binnenstad vanzelf al weer een stuk drukker 
wordt. Enige voorzichtigheid is dus nog geboden wat betreft het trekken van bezoekers. 

Maar, herstel kun je ook vinden in het prettiger maken van het verblijf. Daarom wil je meebewegen 
op de emotie dat we weer mogen genieten van een bezoek aan restaurants, winkels, musea, 
theaters en de binnenstad in z’n geheel. Dus is het van waarde om de omgeving nóg gezelliger 
en aantrekkelijker te maken. Daarom hebben we, want ook dit is qua inzet weer een mooie 
samenwerking, gekozen voor nog meer bloemen in de stad. 

Was je ooit op vakantie in Frankrijk? Kun je je nog herinneren hoe leuk die authentieke stadjes waren 
met al die bloemen? En hoe die foto’s uiteindelijk een kleurrijke herinnering vormden die je trots aan 
de thuisblijvers liet zien? Precies, daarom.
 
Kortom, de binnenstad komt weer tot bloei met 
vollere straten en pleinen. En met bloemen. Ik 
wens iedereen een fijne en fleurige zomer!

Hartelijke groet, 

Sandra Kooiman
Centrummanager Binnenstad Delft 

De SCMD stelt ieder jaar een jaarplan op. 
En daar hebben we input voor nodig. Met 
jullie voorstellen voor concrete projecten kan 
de SCMD invulling geven aan de gedeelde 
ambities. Download hier het formulier. 

https://www.scmdelft.nl/jaarplannen-29


MKB Digiwerkplaats brengt jong talent naar 
Delftse ondernemers 
Begin dit jaar opent MKB Digiwerkplaats 
Haaglanden haar virtuele deuren. Het brengt 
onderwijs en bedrijfsleven samen om mkb´ers 
te helpen bij hun digitaliseringsvragen én 
biedt praktische ondersteuning en advies. 
MKB Digiwerkplaats bestaat uit studenten 
van de Haagse Hogeschool, ROC Mondriaan 
en mboRijnland die, onder begeleiding van 
docenten en IT-professionals, op projectbasis 
worden ingezet voor het mkb. Arjan 
Steendam van Steendam Herenmode krijgt 
hier via een oproep in Chainels lucht van en 
meldt zich aan. Een succes, want kort daarna 
start hij een tweede samenwerking. Hoog tijd 
om hem eens te vragen naar zijn ervaringen. 
Projectverantwoordelijke Tessa Renkers geeft 
tekst en uitleg over deze buitenkans voor 
Delftse ondernemers. 

VERSCHILLENDE SMAKEN
Omdat MKB Digiwerkplaats door studenten van 
zowel MBO- als HBO-niveau bemand wordt, is 
er een onderscheid te maken in het type project 
dat ondernemers met de werkplaats kunnen 
uitvoeren. Studenten van de ROC’s zetten 
zich met name in voor de praktische kant van 
digitalisering en de HBO’ers richten zich vooral 
op onderzoek en advies. Arjan Steendam maakte 
van beide smaken gebruik. Hoe kijkt hij terug 
op deze samenwerkingen? “Met een heel goed 
gevoel”, steekt hij van wal. “Ik raad het iedere 
ondernemer aan. Mijn eerste samenwerking in 
januari heeft concrete verbeteringen opgeleverd 
voor mijn online beveiliging, wachtwoorden 
beheer en de mogelijkheid om met meerdere 
medewerkers de e-mail af te handelen.” 

Het tweede project, dat kort geleden is gestart, 
betreft een onderzoek naar zijn online strategie, 
waarbij een drietal HBO-studenten op afstand 
met de geleverde data werken aan een advies. “Al 
na twee weken kreeg ik een helder PDF-rapport 
met de resultaten en verbeterpunten die ik 
concreet kon toepassen.”

HET MES SNIJDT AAN TWEE KANTEN 
“Binnen het curriculum van onderwijs biedt 
MKB Digiwerkplaats concrete oplossingen voor 
ondernemers”, legt Renkers uit. “Voor ondernemers 
is het een laagdrempelige manier om aan de 
digitalisering van hun onderneming te werken en 
studenten doen op projectbasis praktijkervaring 
op. Denk aan het efficiënter maken van 
bedrijfsprocessen; meer klanten bereiken via online 
sales; voldoen aan de AVG wet; cyberweerbaarheid 
van een bedrijf en beter weten wat klanten willen 
door data te gebruiken.” 

GEEN GELD, WEL BETROKKENHEID
Als absolute plus noemt Arjan de 
laagdrempeligheid van het gebruik van MKB 
Digiwerkplaats en de financiële instap. “Het kost 
je vrijwel niets en je krijgt waardevolle output”, 
legt hij uit. “Wel moet je goed realiseren dat je 
met studenten werkt. Blijf er daarom actief bij 
betrokken, voor hen en voor jezelf. Als je die 
investering wilt doen, heb je er echt veel aan.” Die 
betrokkenheid van de ondernemer onderschrijft 
Renkers: “Het blijven wel studenten, ze worden 
opgeleid tot IT-professionals maar ze zijn het nog 
niet. Als ondernemer help je hen hierbij. Zij helpen 
jou met hun kersverse digitale kennis, want die is 
helemaal up to date.” 

DOENERS EN DENKERS
Steendam stipt nog het verschil aan tussen de 
MBO- en HBO-projecten waaruit ondernemers 
kunnen kiezen. “Weet goed wat je nodig hebt”, luidt 
zijn advies. “Wil je iets gedaan hebben? Kies dan 
voor een MBO-project. Wil je weten wát je moet 
doen? Dan moet je bij de HBO’ers zijn.” Benieuwd 
naar de projecten van de Digiwerkplaats? Kijk op 
www.mkbdigiwerkplaats.nl of borrel eens virtueel 
mee in het MKB Digicafé! Er staan ruim 100 HBO 
studenten klaar om aan de slag te gaan met 
uiteenlopende vraagstukken.

Ondernemer Arjan Steendam en 
projectverantwoordelijke Tessa Renkers

http://www.mkbdigiwerkplaats.nl
https://www.aanmelder.nl/mkbdigicafe


Onvervalste hospitality in gezichtsbepalend Delfts monument

Eind april opende in het monumentale 
Armamentarium een vestiging van 
restaurant Loetje. Goed nieuws voor 
biefstukfans én iedereen die op deze 
schitterende locatie eens flink wil genieten 
van een stukje onvervalste hospitality. Want 
hoewel de biefstuk er nog steeds als 
pronkstuk geldt, is Loetje inmiddels veel 
meer dan ossenhaas met jus en wittebrood; 
zoveel wordt duidelijk wanneer je voet over 
de drempel zet.

De locatie is een traktatie op zich, maar wat 
meteen opvalt is de eerbied waarmee Loetje de 
begane grond van het monument eigen gemaakt 
heeft en tegelijk volledig in z’n historische 
waarde laat. Locatiemanager Lars van de Bunt 
wandelt langs de 14 meter(!) lange bar en is 
zichtbaar trots op het indrukwekkende resultaat 
van een maandenlange verbouwing die in 
samenwerking met Erfgoed is uitgevoerd. 

HET DRAADJE
Die samenwerking wordt duidelijk wanneer 
“op de mooiste plek van het restaurant” bij het 
raam aan Oude Delftzijde, een drietal heren 
van Erfgoed zich meldt om naar ‘het draadje’ te 
kijken. Je moet er wel even op gewezen worden 
maar inderdaad, er bungelt een stukje snoer 
voor het raam langs, ver bovenin. Gewoon laten 
hangen? Achteloos wegmoffelen? Nee, geen 
optie. En zo zijn ineens 5 mannen begaan met 
het lot van een monumentaal stukje snoer. 
Exemplarisch voor de wijze waarop alles met 
zorg is aangepakt. 

NIET OVER ÉÉN NACHT IJS
Nadat de heren zijn vertrokken om op een 
oplossing voor het draadje te broeden, doet Van 
de Bunt uit de doeken wat Delft van de inmiddels 
23e vestiging van Loetje kan verwachten en 
hoe ze te werk zijn gegaan. Het imperium van 
de biefstukbakkers groeit explosief, maar de 
vestiging in onze stad is verre van een haastklus 
te noemen. Integendeel, de eerste gesprekken 
voor een vestiging in het monumentale pand 

op de kop (of kont, zo u wilt) van de Oude Delft 
vonden namelijk al ruim 5 jaar geleden plaats en 
geven blijk van geduld en vastberadenheid. Van 
de Bunt: “We wilden graag een filiaal in Delft én 
specifiek op deze fantastische plek, omdat het 
past binnen de filosofie van Loetje: het bieden 
van topkwaliteit op A-locaties met topklasse 
personeel.” 

STRALENDE BEDIENING
En in het personeel schuilt een belangrijke 
factor voor de beleving bij Loetje. Van de Bunt: 
“Bij Loetje vinden we aandacht voor onze 
medewerkers echt belangrijk. Ze voelen zich 
gezien en gewaardeerd. En dat gevoel nemen ze 
mee in de bediening van de gasten, die hierdoor 
de best mogelijke service krijgen. We doen er 
alles aan om onze gast ontspannen en met een 
lach op hun gezicht te laten vertrekken. Alsof 
je bij Loetje even op vakantie bent geweest in 
eigen stad.”  Zo’n minivakantie kan de hele dag 
naar keuze worden genoten op één van de 210 
plaatsen in het restaurant- en bargedeelte, in het 
atrium met zicht op de keuken of als exclusieve 
private dining in een af te schermen gedeelte 
van het restaurant. 

VERBINDENDE SCHAKEL
Het definitieve terras moet nog gebouwd worden 
maar zal volledig in lijn komen met de stijl van 
het Armamentarium en biedt ruimte aan zo’n 
120 gasten. “Daarnaast zal er een loper komen 
vanaf de Oude Delft”, zegt Van de Bunt wijzend. 
“Hiermee verbinden we dit nu nog wat ‘stille’ 
gedeelte met de binnenstad en wordt het een 
stuk toegankelijker. We willen een verrijking zijn 
voor Delft en de binnenstad versterken met ons 
concept.” En dat zou je branie kunnen noemen, 
maar het zou zomaar eens heel goed kunnen 
uitpakken.  

Lars van de Bunt
Locatiemanager bij Loetje Delft



Delft voor de Helft maakt comeback

Jori Noordhoek
Projectleider Delft voor de Helft

Shoppers die dat ene merk eindelijk weer 
tegen een voordelig tarief kunnen kopen. 
Lokale ondernemers die ‘liggende’ sei-
zoensartikelen alsnog verkopen en omzet 
draaien. Bij Delft voor de Helft snijdt het 
mes duidelijk aan twee kanten. En na een 
afwezigheid van enkele jaren wordt de outlet 
markt op zaterdag 25 september weer nieuw 
leven ingeblazen. Projectleider Jori Noord-
hoek vertelt over de opzet voor dit jaar en de 
mogelijkheden om een eigen kraam te reser-
veren.

Het zaadje voor de terugkeer van Delft voor 
de Helft wordt geplant door een aantal Delftse 
ondernemers. Zij trekken Jori aan zijn jasje 
en leggen het idee voor de terugkeer van de 
gewaardeerde outlet markt bij hem in de week. 
“Zij kennen het nog van jaren geleden, toen 
het echt een groot succes was”, vertelt de 
energieke Jori Noordhoek van Your Events. Hij 
pakt het momentum, werkt het plan uit en gaat 
op zoek naar water voor dit Delftse zaadje. 
Met een uitgewerkt plan in de tas sluit hij aan 
bij de stadsbrede tafel van Ondernemersfonds 
Delft, dé plek waar Delftse initiatieven tot 
wasdom komen, en legt zijn plan op tafel. 
“Veel ondernemers hebben te maken met een 
omzetdaling en de seizoensartikelen liggen 
door de coronamaatregelen in de magazijnen 
te verstoffen. Dit is een kans om voor omzet te 
zorgen”, geeft Jori aan. Ondernemersfonds Delft 
reageert enthousiast en zorgt voor de financiële 
support om het plan te laten ontkiemen. Met die 
steun van Ondernemersfonds Delft is het tarief 
voor een kraam direct lager en aantrekkelijker 
dan ooit. Jori verwacht dit jaar dan ook een extra 
groot aantal kraamhouders. 

DE DAG ZELF
Nu zaterdag 25 september 2021 al dikgedrukt 
in vele Delftse agenda’s staat, rijst de vraag wat 
er allemaal staat te gebeuren op het marktplein. 
“Het begint al te leven op social media. De 
meeste Delftenaren hebben wel eens wat 
gekocht tijdens Delft voor de Helft en zullen ook 

in september weer van de partij zijn”, vertelt Jori 
enthousiast. Energieke ondernemers, mooie 
artikelen, veel bezoekers en een levendige 
Markt; dat zijn de verwachtingen van de 
Delftse projectleider. De eerste reserveringen 
van kraamhouders zijn al binnen. Met een 
divers aanbod in het vooruitzicht: heren- en 
dameskleding, fashion artikelen voor jongeren, 
schoenen, sieraden enzovoorts. “Het aanbod 
wordt groots en bestaat uit meer dan alleen 
kleding. Eerder deed bijvoorbeeld ook Gamma 
mee en zij moesten tussentijds een nieuwe 
vrachtwagen met artikelen brengen, omdat 
ze uitverkocht waren”, zegt een lachende 
Noordhoek. De timing in september is perfect. 
Jori verwacht een volle markt met meer dan 40 
kramen, waarbij uiteraard rekening gehouden 
wordt met de extra terrasvergunningen en 
eventuele nieuwe omstandigheden. “Maar ik heb 
goede hoop. Tegen die tijd is iedereen hopelijk 
ingeënt en verwacht ik dat bezoekersaantallen 
omhoog kunnen.” 

WIL JIJ ERBIJ ZIJN? 
Wanneer je als Delftse ondernemer je 
seizoensartikelen wilt verkopen en omzet 
wilt draaien, is Delft voor de Helft een gouden 
kans. Naast de commerciële vooruitzichten is 
er nog een ander groot ondernemersvoordeel 
volgens Jori Noordhoek: “Er komen bezoekers 
die je normaliter niet direct in je winkel krijgt. 
Je bent fysiek zichtbaar en maakt promotie 
voor jezelf in hartje binnenstad.” Er zijn twee 
voorwaarden om een kraam te huren tijdens 
Delft voor de Helft 2021: het is voor Delftse 
ondernemers die eerstehands artikelen verkopen 
met aantrekkelijke kortingspercentages. Mede 
doordat Ondernemersfonds Delft een bijdrage 
levert, kost een kraam slechts € 35,- exclusief 
btw. Aanmelden? Dat is vanaf nu mogelijk door 
een mail te sturen naar info@yourevents.nu. Op 
naar een onvergetelijke comeback van Delft voor 
de Helft. 

mailto:info%40yourevents.nu?subject=
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