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Welkom in Campus@Sea!

Wat is Campus@Sea?

Initiatief van Gemeente Den Haag en Provincie Zuid-Holland.

• Zaal: ruimte voor bijeenkomsten.

• ‘Paraplu’: combinatie van vele zelfstandige projecten en progamma’s.

• Testlocaties: aan de Haagse kust, in de Scheveningse haven, op de Noordzee.

• ‘Netwerk van netwerken’: bij elkaar brengen van initiatieven en mensen.

• Ambitie: permanente locatie.

Voor nu: hartelijk welkom aan ‘SMASH’.



Noordzeeboerderij - North Sea Innovation lab

─ Area with permit for prolonged 

testing; six different pilot locations

─ Aiming for multiple form of space 

usage in wind farms (seaweed)

Filmpje

https://youtu.be/u82O2a821Ug


Proeftuin haven - Harbour and coastal testing area

Filmpje EWM

http://www.vpdelta.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=J9MqzlMJOkQ


Sailing innovation centre

“More medals, more 

opportunities to experience 

the sport and more business”

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjFwpygoezaAhWIK1AKHe1KBw8QjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.sailinginnovationcentre.nl%2Fproject%2Fzeil-coach-cockpit%2F&psig=AOvVaw3h2T5Q4aePRTChxaGG7L_b&ust=1525530267634609
https://www.economicdevelopmentboard.nl/clean-rhib-voor-teamnl-zeilen/
http://www.sailinginnovationcentre.nl/geen-onderdeel-van-een-categorie/innovaties-en-high-tech-nieuwtjes-voor-hedendaags-topzeilen/


Proeftuin op de Noordzee - North sea testing area

- Testing area at sea where testing is 

allowed and stimulated

- All information about waves, 

currents, wind etc will be available

- Connectivity to monitor operations, 

data service hub and applications

- Grants for innovative projects

Filmpje VOR

https://proeftuinopdenoordzee.nl/wp-content/uploads/2018/09/after-movie.mp4?_=1


Proeftuin op de Noordzee

• Test gebied op zee waar testen mogelijk wordt 

gemaakt onder ‘echte’ omstandigheden. 

• Basis informatie over golven, stroming en wind 

is beschikbaar.

• Mobile connectiviteit (Feiko).

• Shore support functie, data service hub.

• Gericht op maritieme-innovaties in brede zin 

(visserij/voedsel, watersport, offshore). 

• Loketfunctie om MKB bedrijven te verbinden.



MKB-stimuleringsregeling

Bedoeld voor:

• Haalbaarheidsstudies of de ontwikkeling, realisatie en validatie van nieuwe producten, 

diensten en/of faciliteiten. 

• Initiatieven met marktpotentieel, die positief bijdragen aan de economische én/of 

maatschappelijke kansen voor de regio Den Haag

– Maximaal € 25.000 subsidie

– Eigen bijdrage van minimaal € 25.000 (50%). 

– De regeling staat open tot 31 december 2021. 

– De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld. 

Zie: www.proeftuinopdenoordzee.nl

http://www.proeftuinopdenoordzee.nl/


SMASH-community

• Proefgebied op de Noordzee en de haven als field-lab 

voor ontwikkeling op gebied van Smart and Autonomous

Shipping.

• Uitdaging:

– Een autonoom varende fiets- en voetgangersveer 

(1ste haven of voorhaven)

– Een Shore Control Centre: ondersteuning van 

autonome schepen.

– Welke concrete mogelijkheden zien jullie binnen de 

MKB-stimuleringsregeling?

hans.vandenbroek@tno.nl

mailto:Hans.vandenbroek@tno.nl

