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SHS Delft - Perskit
Stichting Herontwikkeling tot Studentenhuisvesting Delft

KvK-nummer:   53954076 

Adres:    Aan ’t Verlaat 31
    2612 XW
    Delft

Contact:   info@shsdelft.nl
    +31 6 13 45 19 01

Informatie:   www.shsdelft.nl
    www.facebook.com/shsdelft  
    www.linkedin.com/company/shs-delft
    www.twitter.com/shsdelft
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doelstellIngen

Algemeen
SHS Delft speelt in op actuele maatschap-
pelijke problemen en heeft als doelstelling om 
deze problemen op te lossen door (tijdelijke) 
huisvesting te realiseren in leegstaande panden. 

Leegstand
Leegstaand vastgoed is nog altijd zichtbaar in het 
alledaagse straatbeeld: veel kantoren, winkels, 
kerken, rijksmonumenten en verzorgingshuizen 
staan leeg. Deze leegstand is het gevolg van  
verschillende economische en maatschappelijke 
veranderingen. SHS Delft heeft als doel om 
dit probleem op te lossen door de leegstand 
te combineren met de groeiende vraag naar 
huisvesting voor verschillende doelgroepen.

Kennisdeling
Op het gebied van kennisontwikkeling richt de 
stichting zich op het verzamelen en het vergroten 
van theoretische kennis en praktijkkennis op het 
gebied van herbestemming naar (studenten-)
huisvesting. De stichting deelt deze opgedane 
kennis zo veel mogelijk met geïnteresseerde 
medestudenten, marktpartijen en overheden om 
het concept en de uitwerkingen van herbestem-
mingsprojecten onder de aandacht te brengen.

  (Tijdelijke) herbestemming

 De eigenaar bepaalt de huurperiode,   
 waardoor ruimte ontstaat om een nieuwe  
 bestemming of huurder te vinden

  Herbestemmen om weer    
 huurinkomsten te genereren

 SHS Delft neemt alle vaste lasten van het  
 vastgoed voor haar rekening

  Gegarandeerd lege oplevering

 Gebruik van leegstandswet leidt tot   
 beperkte huurbescherming

  Tegengaan van verpaupering
 
 Het pand wordt weer gebruikt    
 waardoor inbraak en verval een    
 halt wordt toegeroepen. 

“Inspelen op de actuele maatschappelijke problematiek”
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Stichting

tIjdelIjk herbestemmen
SHS Delft
SHS Delft, Stichting Herontwikkeling tot 
Studentenhuisvesting Delft, is opgericht in 
2011 en richt zich op de combinatie van twee 
problemen: de leegstand binnen het vastgoed 
en de grote vraag naar betaalbare studenten-
kamers. Ondertussen heeft SHS Delft twee 
leegstaande panden getransformeerd, waarmee 
woonruimte is gecreëerd voor 276 Nederlandse 
en internationale studenten. 
Daarnaast richt de stichting zich op andere 
actuele maatschappelijke problemen: het tekort 
aan betaalbare woningen voor economisch 
daklozen; het tekort aan middeldure woningen 
voor starters; de vergrijzing en de vereenzaming 
van ouderen; onvoldoende woongelegenheid 
voor jongeren met een fysieke of mentale 
beperking; huisvesting voor studenten sport- 
en cultuurverenigingen in Delft en de beperkte 
duurzame mogelijkheden voor zeer tijdelijke 
transformatieprojecten. 

Concept
Het concept van SHS Delft kenmerkt zich door 
het herbestemmen van leegstaand vastgoed 
tot tijdelijke huisvesting voor studenten 

waar mogelijk in combinatie met een andere 
doelgroep. Zo richt de stichting zich momenteel 
op een project waarbij 90 studenten direct 
naast ouderen zullen wonen. In ruil voor 
huurkorting zal een deel van deze studenten 
sociale zorg bieden aan de ouderen. Dat kan 
variëren van gezellig een praatje maken tot de 
wekelijkse boodschappen en van het koken van 
een avondmaaltijd tot het begeleiden van een 
wandeling. Het gaat er met name om dat de 
studenten inzet tonen en betrokken zijn.

Dit concept is uitvoerbaar dankzij de invoering 
van de Crisis- en Herstelwet. Hierdoor is het 
tegenwoordig mogelijk om via een verkorte 
procedure van acht weken de bestemming 
van een pand tijdelijk (tot 10 jaar) te 
ontheffen. Daartoe behoort ook de gewijzigde 
Leegstandswet, met voor de pandeigenaar als 
voordeel dat de rechten van de huurders na 
afloop van de transformatieperiode vervallen. 
Bovendien krijgt de eigenaar hierdoor de kans 
om gedurende die periode na te denken over 
een vervolgplan. 

Ondanks deze goede ontwikkelingen zorgt het 
tijdelijke karakter van de projecten ervoor dat 

“Studenten lossen kamernood zelf op en gaan structurele leegstand te lijf”
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het bereiken van kostenefficiëntie ontzettend 
belangrijk blijft. Als stichting, opgericht door 
studenten, hebben wij van deze nood onze 
deugd gemaakt. Zo kunnen de toekomstige 
bewoners gebruik maken van de mogelijkheid 
om, in ruil voor huurkorting, mee te helpen 
tijdens de bouw. Bij de transformatie van een 
voormalige zusterflat hebben werkstudenten 
geholpen met kleine sloop- en verbouwing-
swerkzaamheden. Deze mogelijkheid zal ook bij 
toekomstige projecten weer worden geboden. 

Onconventioneel
Veel ontwikkelaars durven vaak niet te werken 
met ‘buitenbeentjes’: ‘ongeschikt’ vastgoed, 
‘lastige’ doelgroepen en ongewone samen-
werkingsverbanden. SHS Delft gelooft dat er 
in deze categorie vaak meer mogelijk is dan 
ontwikkelaars willen of kunnen zien. Doordat 
SHS Delft een kleine, jonge organisatie is, is 
ze flexibel en daardoor makkelijker mee te 
gaan met veranderingen. Daarnaast worden 
er elk half jaar structurele nieuwe inzichten 
gevormd door de toevoeging van twee nieuwe 

bestuursleden. Wij zijn geen proffesionals 
maar kunnen daardoor onconventioneel en 
creatief om gaan met praktische problemen die 
tijdelijke projecten met zich meebrengen. Deze 
aspecten maken SHS Delft tot een geschikte 
partij om tijdelijke herbestemmingen succesvol 
te realiseren. Hierbij zal de sociaal-maatschap-
pelijke grondslag van de stichting altijd centraal 
blijven staan.

Kennisdeling
Bij SHS Delft doet het bestuur veel kennis op 
op het gebied van bestuurlijk functioneren en 
het transformatieproces. Daarnaast vindt de 
stichting het belangrijk om actuele maatsch-
appelijke kwesties aan te kaarten bij andere 
vastgoedorganisaties. Het is daarom haar doel 
om ieder studiejaar minstens vier gastcolleges 
en twee workshops te verzorgen. Bovendien 
worden er regelmatig nieuwsberichten en blogs 
gepubliceerd op de website. Hierbij ligt de focus 
op de actuele maatschappelijke problematiek 
binnen het vastgoed en huisvestingsvraag-
stukken. 

organIsatIe
De stichting wordt fulltime bestuurd door vier 
studenten van de TU Delft. Dit bestuur bestaat 
uit een voorzitter, een secretaris, een penning-
meester en een bestuurslid vastgoed. Zij 
houden zich gezamenlijk bezig met de dagelijkse 
activiteiten van de stichting. Om de continuïteit 
te waarborgen en waardevolle kennis te 
behouden, wisselt het bestuur gefaseerd door. 
Zo vindt er ieder halfjaar een wissel plaats. 
Daarbij geldt tevens dat de secretaris na een 
halfjaar aantreedt als voorzitter. 

Het bestuur wordt geadviseerd en gecontroleerd 
door een multidisciplinaire Raad van Toezicht. De 
Raad is belast met het beoordelen en goedkeuren 

van beslissingen zoals gemaakt door het dagelijks 
bestuur, en bewaakt hierbij de stichtingsdoelen 
zoals geformuleerd in de statuten. Zij is in de 
bestuurshiërarchie het orgaan met het ultieme 
beslisrecht. Naast de controlerende taak heeft 
zij ook nog een adviserende rol. De Raad bestaat 
uit vier professionals uit verschillende takken 
van de vastgoedwereld.

Tenslotte is de brede kennis die de afgelopen 
jaren is opgedaan door de eerdere besturen 
terug te vinden in de Adviesraad. Deze bestaat uit 
oud-bestuursleden die tot een jaar na aftreden 
maandelijks advies geven aan het bestuur. 



Opgeleverde projecten
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geschiedenis terrein
Na de Tweede Wereldoorlog kampte de 
gemeente Delft met een enorm woningtekort. 
Voor de wederopbouw waren er veel ingenieurs 
nodig, die aan de Technische Hogeschool  in Delft 
kwamen studeren. Studentenwoningen waren 
er echter nauwelijks, aangezien de gemeente 
überhaupt al moeite had met het creëren van 
voldoende huisvesting. Ook de particuliere 
studentenhuisvesters hadden onvoldoende 
capaciteit om de studenten een dak boven het 
hoofd te bieden.

In 1945 namen vijf professoren van de 
Technische Hogeschool in Delft het heft in eigen 
handen. Ze richtten ‘Stichting tot Huisvesting 
van Studenten ter TH’ op, met als doel de 

woningnood onder studenten te verminderen. 
Als eis stelden ze dat studenten mee moesten 
klussen als ze intrek wilden nemen in één van 
de woningen. De studenten reisden daarom 
naar Groningen en Nijmegen om in onbruik 
geraakte legerbarakken op te halen. Met deze 
barakken en een hele hoop andere gratis 
spullen werd er in 1949 een studentendorp voor 
circa 200 toekomstige ingenieurs op de locatie 
Aan ‘t Verlaat gecreëerd. Dit werd het eerste 
collectieve studentencomplex in Nederland. 

Ruim 65 jaar later heeft SHS Delft op dezelfde 
locatie, en met behulp van de zelfwerkzaamheid 
die destijds ook van toepassing was, woonruimte 
gerealiseerd voor 150 studenten. 

“De cirkel is rond: SHS Delft heeft 150 kamers gerealiseerd op de plek waar 
het eerste collectieve studentencomplex van Nederland is gebouwd”

ZUSTERFLAT AAN ‘T VERLAAT
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initiatieffase

Zoektocht pand
Het was voor het eerste bestuur niet bepaald 
eenvoudig om eigenaren van leegstaande 
panden te vinden die bereid waren om samen 
te werken met SHS Delft. In theorie klonken 
de herontwikkelingsplannen goed, maar er 
was nog geen portfolio opgebouwd waarmee 
kon worden aangetoond dat deze plannen ook 
daadwerkelijk succesvol zouden zijn. Uiteindelijk 
bood de Gemeente Delft een helpende hand 
door SHS Delft in contact te brengen met GGZ 
Delfland. 

Eigenaar
Op het terrein van GGZ Delfland stond de 
zusterflat al vele jaren leeg. Het pand was 
vervallen en beschadigd geraakt door leegstand,  
inbraken en vernielingen. De zorginstelling had 
in de nabije toekomst geen plannen voor het 
gebouw of het terrein, en stond open voor 

de mogelijkheid om de voormalige zusterflat 
tijdelijk een andere functie te geven. Zo werd 
het plan geformuleerd om het pand voor tien 
jaar te transformeren tot een studentenflat voor 
150 bewoners. 

Huurconstructie 
In december 2013 is het huurcontract 
ondertekend. Dit huurcontract is gesloten 
tussen drie partijen: GGZ Delfland, SHS Delft en 
Euroyal Invest. Euroyal Invest heeft het project 
gefinancierd, aangezien SHS Delft geen eigen 
kapitaal heeft.

Eén van de voorwaarden van het huurcontract 
was dat het College Sanering Zorginstelingen 
akkoord moest gaan met de door alle partijen 
overeengekomen huurprijs. Nadat dit akkoord 
binnen was, begon SHS Delft met de vergun-
ningsaanvraag.
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“Na 10 jaar wordt het gebouw weer leeg opgeleverd voor de eigenaar”

Vergunningstraject
De vergunningsaanvraag duurde langer dan 
verwacht. Dit heeft met name te maken met het 
feit dat de wijziging in de Crisis- en Herstelwet 
nog enige tijd op zich liet wachten. Deze 
wijziging is op 1 november 2014 van kracht 
gegaan, waardoor de benodigde vergunningen 
toen pas konden worden aangevraagd. Voor 
het behandelen van zo’n aanvraag staat een 
periode van maximaal acht weken, maar dankzij 

de inzet van de gemeente Delft heeft SHS Delft 
al na vier weken het positieve bericht ontvangen 
dat de benodigde vergunningen per 2 december 
2014 zouden worden verleend. Hiermee is de 
Studentenflat Aan ‘t Verlaat een van de eerste 
tijdelijke herontwikkelingsprojecten die dankzij 
de door minister Blok geïnitieerde wetswijziging 
kon worden gerealiseerd.  
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de bouw

Geschiedenis gebouw
De voormalige zusterflat bleek uitermate 
geschikt te zijn voor een transformatie tot 
studentenwoningen. Zo was de bestaande 
indeling goed te gebruiken, en konden alle 
ramen worden geopend. Ook de ontsluiting 
bleek zeer passend voor de nieuwe functie. 
Een groot deel van het pand heeft echter tien 
jaar leeggestaan. In deze periode heeft de 
nodige criminaliteit plaatsgevonden. Dit heeft 
onder andere geresulteerd in gestolen koperen 
cv-leidingen, met vorst- en waterschade tot 
gevolg. Bovendien bleek het riool verroest te 
zijn en was er asbest aanwezig in het pand. Dit 
was dan ook de reden dat andere ontwikkelaars 
niet geïnteresseerd waren in een dergelijke 
herontwikkeling.  

SHS Delft keek voorbij de mankementen en zag 
de kwaliteiten van het pand. Hierbij hielp het feit 
dat de stichting wordt bestuurd door studenten, 
aangezien de bestuursleden zich daardoor goed 
konden verplaatsen in de wensen en eisen van 
haar doelgroep. 

Bouwwerkzaamheden
De verdiepingen in deze toren bestaan uit een 
kern waarin onder andere de keuken, douches 
en toiletten gesitueerd zijn. De slaapkamers 
liggen om die kern heen, aan de gevels van de 
flat. Om het gebouw aan de nieuwe eisen te 

laten voldoen, zijn er een aantal wanden en 
douches gesloopt, nieuwe keukens geplaatst en 
op sommige plekken nieuwe pvc vloeren gelegd. 
Op het vervangen van een enkele raam na, 
hoefde er aan de gevel niks te gebeuren. Ook de 
draagconstructie is volledig intact gebleven. Het 
nieuwe leven van de flat vroeg daarentegen wel 
om het nodige installatiewerk. Daarnaast is een 
groot deel van de wanden in de gemeenschap-
pelijke ruimtes geverfd en zijn de plafonds waar 
nodig vernieuwd. In de individuele slaapkamers 
dienden de studenten zelf een vloer te leggen 
en is er één laag witte muurverf aangebracht. Zo 
konden de studenten hun kamer volledig naar 
eigen smaak inrichten.  

Zelfwerkzaamheid
Net als de studenten in 1949, hebben een 
aantal bewoners van de Studentenflat ook 
meegeholpen aan de realisatie van hun eigen 
onderkomen. Tijdens de bouw kregen zij 
namelijk de kans om, in ruil voor huurkorting, 
mee te klussen. Wanden slopen, tapijt 
verwijderen en schilderen zijn voorbeelden van 
werkzaamheden die deze studenten hebben 
verricht. Door tijdens de bouw een steentje bij 
te dragen, hebben de klussers niet alleen een 
aardige korting gekregen op hun huur, maar 
tevens alvast een aantal medebewoners leren 
kennen.
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exploitatie

Beheer uitbesteed
Door tijdens een bestuursjaar zelf actief te 
werken aan oplossingen voor het leegstand-
sprobleem, doen de bestuursleden van SHS Delft 
veel waardevolle praktijkervaring op. De focus 
ligt hierbij op projectontwikkeling, waardoor de 
stichting ervoor heeft gekozen om het beheer 
van de Studentenflat uit handen te geven. 
Zo kunnen de bestuursleden zich op nieuwe 
transformatieprojecten richten. Bij dit project is 
gekozen voor beheerpartij 4-Freedom; een jong 
bedrijf dat in steeds meer steden actief wordt. 

Internationale studenten
SHS Delft heeft 34 van de 150 kamers beschikbaar 
gesteld voor internationale studenten die 
tijdelijk (één tot twee jaar) in Nederland 
studeren. Deze kamers worden gestoffeerd 
en gemeubileerd opgeleverd. Door het 
verhuren van onzelfstandige kamers in ‘typisch’ 
Nederlandse studentenhuizen biedt SHS Delft 
de internationale studenten een gezellige 
thuisbasis in Delft. Tijdens georganiseerde 
borrels en andere activiteiten in de gemeen-
schappelijke ruimte, kunnen deze studenten 
hun medebewoners beter leren kennen. 
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“Echte studentenhuizen:
onzelfstandige kamers met gedeelde voorzieningen”

Kamerindeling

Verschillende kamertypes
De flat biedt huisvesting aan 150 studenten, 
verdeeld over 15 woningen. Dit zijn allemaal 
huizen met een gedeelde woonkamer, keuken 
en sanitaire voorzieningen. SHS Delft hecht 
veel waarde aan deze gemeenschappelijkheid. 
Zo ontstaan er namelijk ‘echte’ studenten-
huizen, waarin huisgenoten samen koken, eten, 
wonen en leven. De grootte van de slaapkamers 
varieert van 12m2 tot 30m2, zodat de bewoners 
naarmate ze langer in de Studentenflat wonen, 
door kunnen verhuizen naar een grotere kamer. 
Dit zorgt ervoor dat een student in principe zijn 
hele studententijd in de flat kan blijven wonen.
 

Inschrijvingen
In het najaar van 2014 konden de geïnter-
esseerden zich via de website van SHS Delft 
inschrijven voor een kamer. Dankzij de 
uitgebreide promotie die hier aan voorafging, 
zaten de kamers bijzonder snel vol. Zo hebben 
de eerste 50 studenten zich binnen een half 
uur ingeschreven. Dit benadrukte bovendien de 
grote kamernood in Delft. 
Bij het inschrijven konden de studenen hun 
voorkeur uitspreken voor een groot of een 
klein studentenhuis. De student kon tevens 
aangeven of hij/zij alleen met mensen van zijn/
haar geslacht wilde wonen, of een gemend huis 

prefereerde. Daarbij viel het op dat verreweg 
de meesten de voorkeur hadden voor een klein, 
gemengd huis. Tenslotte was het ook mogelijk 
om direct een heel huis in te schrijven. 

 

Samenstelling huizen
De geïnteresseerden zijn ingedeeld in groepen; 
een groep met eerstejaarsstudenten en een 
groep met studenten die al langer met hun 
studie bezig waren. Vervolgens zijn de huizen 
op volgorde van inschrijving ingedeeld. Hierbij is 
nadrukkelijk gelet op een evenwichtige verdeling 
van eerstejaars- en ouderejaarsstudenten. Dit 
zorgt voor een verscheidenheid aan studenten, 
en voorkomt bovendien dat iedereen in het huis 
tegelijkertijd afstudeert en daarmee het huis 
verlaat. 

Instemmingen
Wanneer een student verhuisd, stemmen 
de resterende bewoners zelf een nieuwe 
huisgenoot in. Hierdoor wordt de kans op een 
hecht huis vergroot. Bovendien verlaagt dit het 
leegstandsrisico, aangezien de bewoners veel 
baat hebben bij het vinden van een gezellige 
nieuwe huisgenoot op korte termijn.
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gemeenschappelijKe ruimte
Op de begane grond van de Studentenflat Aan 
‘t Verlaat bevindt zich een grote ruimte van 
circa 170m2. Al in een vroeg stadium is het idee 
ontstaan om hier een ‘multifunctionele ruimte’ 
van te maken, welke een meerwaarde biedt voor 
iedere bewoner van de flat. De aanwezigheid 
van deze ruimte is een uniek kenmerk van de 
flat, die menig ander studentencomplex niet 
heeft. Een ontwerpwedstrijd onder studenten 
van de TU Delft heeft er voor gezorgd dat deze 
kans optimaal is benut. 

Om de creativiteit en originele ideeën te 
bevorderen, is getracht de deelnemers zo vrij 
mogelijk te laten. Zo zijn er slechts enkele eisen 
gesteld waaraan het ontwerp moest voldoen. 
De belangrijkste eis was uiteraard dat de ruimte 
een grote toegevoegde waarde moet hebben 
voor álle bewoners. Aangezien de ruimte niet 
groot genoeg is om deze in kleinere ruimtes op 
te splitsen, lag de nadruk al snel op het multi-
functionele karakter. Daarmee is gestuurd op 
een ruimte die ieder tijdstip van de dag gebruikt 
kan worden; voor studeren, voor ontspanning, 
voor een lezing en voor een borrel.

Een uitgebreide promotiecampagne heeft veel 
deelnemers opgeleverd. In totaal heeft een 
kleine 30 studenten in groepjes een ontwerp 
ingediend, variërend van eerstejaarsstudenten 
tot net-afgestuurde architecten. Het overgrote 
deel studeert Bouwkunde, aangevuld met 
studenten van Industrieel Ontwerpen en een 
enkeling van een andere technische studie. 

De ontwerpwedstrijd was opgesplitst in 
twee rondes. In de eerste ronde werd aan de 
deelnemers gevraagd een voorlopig ontwerp 
in te zenden, waaruit vervolgens een shortlist 
met de vijf beste ontwerpen is opgesteld. 
De deelnemers van deze shortlist hebben in 
ronde twee de tijd gekregen om hun ontwerp 
uit te werken tot een definitief ontwerp. Dat 
definitieve ontwerp moest direct, en binnen een 
bepaald budget, gerealiseerd kunnen worden. 
Zo is de eerste plaats uiteindelijk behaald door 
#Experiment. Naast het feit dat dit ontwerp 
daadwerkelijk is gerealiseerd, ontving dit 
winnende team tevens een beloning van €1000. 
Het ontwerp van #Experiment is gedurfd, 
inventief en bovenal verwonderend. Met de 
multifunctionele meubels zijn verschillende 
sferen en settings te creëren, waardoor de 
ruimte voor verschillende doeleinden gebruikt 
kan worden. Daarnaast is de ruimte aangekleed 
met veel gerecyclede materialen. 

Ondertussen is de ruimte al veelvoudig gebruikt 
voor diners, lezingen, om te studeren en zelfs 
voor dansles!



16

Opgeleverde projecten

diVersiteit aan woningen
Na een vruchtbare eerste samenwerking tussen 
SHS Delft en GGZ Delfland, met de Studentenflat 
Aan ‘t Verlaat als gevolg, zijn de mogelijkheden 
voor een nieuw project onmiddellijk onderzocht. 
Dit heeft geresulteerd in een tweede studenten-
complex: de Studentenpaviljoens Aan ‘t Verlaat. 
Deze is voor een periode van bijna tien jaar 
getransformeerd tot studentenhuisvesting.

Het pand, voorheen in gebruik door patiënten 
en medewerkers van de zorginstelling, ligt 
aan de rand van het groene GGZ Delfland 
terrein. Daarbij omvat deze enkele ‘hofjes’: 
binnenplaatsen waar de studenten van de zon 
kunnen genieten of samen kunnen barbecueën. 

Er is getracht bij het transformatieplan optimaal 
gebruik te maken van de bestaande bouw en 
de beschikbare ruimte. Daardoor is er een 
grote diversiteit aan woningen ontstaan: vijf 
zelfstandige studio’s, één woning voor twee 
personen, twee woningen voor drie personen, 
één woning voor vijf personen en tien woningen 
voor tien tot twaalf personen. Zo zijn er in totaal 
126 kamers gecreëerd. Dit aanbod spreekt een 
brede doelgroep aan, waardoor een diverse 
groep bewoners zich hier thuis voelt.

PAVILJOENS AAN ‘T VERLAAT

“Wij hopen met diversiteit een brede doelgroep aan te spreken en een 
omgeving te vormen waar iedere Delftse student zich thuis kan voelen”
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internationale studenten
In het academisch jaar 2015-2016 werd  in Delft 
een toestroom van 2000 nieuwe internationale 
studenten verwacht; een groei van 40% ten 
opzichte van het jaar daarvoor. Er werd bovendien 
voorspeld dat het percentage internationale 
studenten in de jaren daarna zou blijven stijgen. 
Dit heeft een sterk toenemende vraag naar 
huisvesting voor deze doelgroep tot gevolg - een 
taak die het Central International Office van de 
TU Delft op zich heeft genomen.  Aangezien SHS 
Delft het als haar maatschappelijke taak ziet om 
deze acute behoefte aan studentenwoningen 
aan te pakken, is er een mooie samenwerking 
ontstaan tussen de stichting en de TU Delft. Zo 
zijn 81 van de 126 kamers in de Studentenpa-
viljoens bestemd voor internationale studenten. 

Aangezien de kamers van de internationale 
studenten nog voor de start van het 
academisch jaar bewoonbaar moesten zijn, 
is het pand gefaseerd opgeleverd. Zo hadden 
de internationale studenten vanaf augustus 

2015 een plekje in de Studentenpaviljoens 
Aan ‘t Verlaat en werden de overige kamers in 
de maanden daarna gerealiseerd. Het gehele 
complex is opgeleverd in december 2015 en 
wordt sindsdien bewoond door 126 studenten. 

Locatie
De Studentenpaviljoens Aan ‘t Verlaat zijn 
gesitueerd aan de centrumschil van Delft. Alle 
belangrijke voorzieningen voor studenten, 
zoals de universiteit en het stadscentrum, zijn 
gelegen op vijf à tien minuten fietsen. Ook stopt 
de bus voor de deur. De buslijnen die deze halte 
aandoen hebben een rechtstreekse verbinding 
met de TU campus en station Delft. Op slechts 
500 meter afstand bevinden zich een klein 
winkelcentrum met supermarkt, bloemist en 
drogist en recreatiegebied de ‘Delftse Hout’.  
(...) De Delftse Hout is met name in de zomer 
een populair gebied voor ontspanning en 
vrijetijdsbesteding. 
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Opgeleverde projecten

ontwerpwedstrijd
In het voorjaar van 2016 heeft SHS Delft een 
ontwerpwedstrijd geïnitieerd voor de gemeen-
schappelijke ruimten van een voormalig 
kantoorpand aan het Jaagpad in Rijswijk. Dit 
pand is door Maatschap CoJo getransformeerd 
tot studentenhuisvesting en biedt woonruimte 
aan 90 internationale studenten. De door SHS 
Delft geïnitieerde wedstrijd had daarbij als doel 
om de gemeenschappelijke ruimten met een 
totaal oppervlakte van circa 350 vierkante meter 
een waardevolle toevoeging te laten zijn voor de 
toekomstige bewoners.

Studio ‘t MOJ
De ontwerpwedstrijd is gewonnen door Studio 
’t MOJ, bestaande uit Maarten Suykerbuyk, 
Olaf Bruins en Jaap Sybenga. In samenwerking 
met SHS Delft, Joris Gribnau en Martin Minkes 
van Minkes OR hebben zij hun plan ‘Touristic 
Student Advisor’ gerealiseerd.

Resultaat
De voormalige kantine van het pand is getrans-
formeerd tot gemeenschappelijke ruimte. Deze 
wordt gedefinieerd door een groot element van 
hout, dat hem opdeelt in kleinere ‘ruimtes’ en 
zo goed bruikbaar maakt. Die kleinere delen 
hebben ieder een eigen invulling en activiteit 
gekregen. Zo is er plek om te studeren, ruimte om 
borrels te organiseren en kunnen de bewoners 
ervoor kiezen om aan een gezelschapsspel of 
een actief spel deel te nemen.
Daarnaast dragen verschillende toevoegingen bij 

aan het stimuleren van interactie. Op krijtborden 
kunnen ideeën worden uitgewisseld, ervaringen 
worden gedeeld, afspraken worden gemaakt en 
eventuele uitjes worden gepland. Toeristische 
en praktische tips verschaffen de bewoners 
informatie over de TU Delft, de stad Delft, de 
omgeving van Delft, Nederland en Europa.

JAAGPAD 1

“De gemeenschappelijke ruimte is een waardevolle toevoeging 
voor de bewoners.”
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Ook hebben de jongens van Studio ’t MOJ een 
efficiënte manier bedacht om de entreehal 
functioneel in te richten. Bestaande stenen 
plantenbakken zijn bedekt met steigerhout, 
zodat deze als zitbanken gebruikt kunnen 
worden. Hier kunnen de studenten op elkaar 
wachten, voordat ze bijvoorbeeld samen naar 
de TU Delft fietsen of gezamenlijk een andere 
Nederlandse stad bezoeken.

Op de gang richting de studentenhuizen hangt 
een grote wereldkaart, waarop de bewoners 
met punaises kunnen laten zien waar ze vandaan 
komen.

Buitenruimte
Aangezien het belangrijk was dat de focus van 
de ontwerpwedstrijd op de binnenruimtes lag, 
heeft SHS Delft het ontwerp voor de buitenruimte 
geleverd. Met een aantal simpele ingrepen is 
de voormalige parkeerplaats omgetoverd tot 
een gezellige ontmoetingsplek. De beplanting is 

verwijderd en daar is een terras van grind voor 
in de plaats gekomen. Eenvoudige, comfortabele 
loungemeubels van gebruikte pallets nodigen 
de bewoners uit om neer te ploffen en samen 
een biertje te drinken. Op de parkeerplaats zelf 
is een voetbalveldje geschilderd en aan de rand 
staan picknicktafels en een barbecue.

De opening van het getransformeerde complex 
vond plaats op dinsdag 6 september 2016. Er lag 
een rode loper bij de entree, waar Joris Gribnau 
iedereen namens Maatschap CoJo verwelkomde. 
In zijn speech werd ook SHS Delft nadrukkelijk 
bedankt voor de organisatie van de ontwerp-
wedstrijd en de inzet bij het voltooien van de 
gemeenschappelijke binnen- en buitenruimte. 
De wethouder van de gemeente Rijswijk nam 
het woord daarna van hem over en daaruit 
kwam de dankbaarheid voor dit project duidelijk 
naar voren. Dankzij dit studentencomplex wordt 
de afstand tussen Delft en Rijswijk verkleind en 
brengen nieuwe bewoners weer leven naar een 
voormalig leeg terrein.



Toekomst
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Waar staan We?
De eerste twee projecten zijn gerealiseerd, 
en daarbij kan worden gesproken van een 
groot succes. De positieve impact van deze 
transformaties is merkbaar in de gehele 
omgeving. Zo is niet alleen de sociale controle 
verbeterd, wat heeft geleid tot meer veiligheid, 
maar is ook de supermarkt blij met extra klandizie 
en heeft de kapper er een groot aantal nieuwe 
bezoekers bij. Bovendien hebben 276 diverse 
studenten een dak boven het hoofd gekregen: 
van wedstrijdroeiers tot internationale 
studenten uit de andere kant van de wereld en 
van leden van verschillende studentenvereni-
gingen tot een jong, pas getrouwd stel. Daarmee 
is een aanzienlijke stap gezet in het oplossen van 
de actuele kamernood onder studenten. 

SHS Delft is echter nog lang niet klaar! De 
stichting blijft ernaar streven om leegstaand 
vastgoed een nieuwe, maatschappelijke 
invulling te geven. Op onconventionele wijze 
blijven wij andere vastgoedontwikkelaars, 
investeerders en pandeigenaren overtuigen 
van de mogelijkheden omtrent leegstaande 
panden. Dit wordt gecombineerd met huisves-

tingsvraagstukken van kwetsbare doelgroepen. 
Samengevat speelt SHS Delft in op de actuele 
maatschappelijke problematiek, waarbij het 
probleem van de een de oplossing voor de ander 
wordt.  

Nieuwe projecten
SHS Delft is constant op zoek naar nieuwe 
projecten. Daarbij ligt de focus op Delft: in 
deze stad zijn we begonnen, hier kennen we 
de markt, de studenten en de mogelijkheden. 
Er zijn echter meer steden met een groot 
kamertekort, en in praktisch iedere stad staat 
vastgoed leeg. Er liggen daarom kansen in heel 
Nederland; kansen zoals de Studentenflat en de 
Studentenpaviljoens Aan ‘t Verlaat. De stichting 
staat dan ook altijd open voor mogelijkheden 
buiten Delft. Daarnaast hechten wij veel waarde 
aan kennisdeling. Schroom dus niet om contact 
met ons op te nemen. Het onderzoeken van 
eventuele samenwerkingsmogelijkheden is 
immers altijd de moeite waard. 

Voor actuele informatie over onze 
werkzaamheden verwijzen wij u graag door naar 
onze website: www.shsdelft.nl. Verder zijn wij 
ook te volgen op verschillende sociale media: 
facebook, twitter, linkedin en instagram. 
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