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Opening ‘Abtswoude Bloeit’: 110 studenten wonen in voormalig verzorgingshuis 

In september voelde het gebouw nog leeg en ongezellig aan. Vandaag schijnt de zon, zitten de 

bewoners samen buiten van het weer te genieten en begint Abtswoude weer volop te bloeien.  

 

Op 24 april 2018 is het project ‘Abtswoude Bloeit’ (Aart van der Leeuwlaan) officieel geopend. In een 

leegstaand gedeelte van verzorgingstehuis Abtswoude wonen nu 110 studenten en 32 cliënten van 

Stichting PerspeKtief. Samen met de zelfstandig wonende ouderen in de seniorenappartementen bij 

het gebouw is Abtswoude nu weer volledig bewoond.  

 

Tijdens de opening werden alle betrokken partijen bedankt voor hun bijdrage aan dit project. De 

openingshandeling werd uitgevoerd door de burgemeester van Delft, Marja van Bijsterveldt en de 

vicerector magnificus van de TU Delft, Robert Mudde. 

 

Abtswoude Bloeit is een project van SHS Delft in samenwerking met Pieter van Foreest en Stichting 

PerspeKtief. Het brengt meerdere doelgroepen bij elkaar in één gebouw en zo worden twee actuele 

problemen aangepakt: enerzijds het tekort aan studentenhuisvesting en anderzijds de eenzaamheid 

onder ouderen.  De ouderen van seniorenappartementen en de mensen uit de wijk kunnen meedoen 

met activiteiten en hulp krijgen van de studenten bij bijvoorbeeld het gebruik van de iPad of 

computer.  

 

Op de begane grond is de Woonkamer van de Wijk gerealiseerd. Deze ruimte is niet alleen voor de 

bewoners maar ook voor iedereen die in de buurt woont. In de ruimte bevindt zich een koffiebar en 

twee keukens. Er zijn studieplekken, meerdere zitplekken waar rustig een boek gelezen kan worden 

en er is een expositieruimte. In de Woonkamer van de Wijk kan jong en oud elkaar ontmoeten, met 

elkaar eten, een spelletje doen of een kopje koffiedrinken. Binnenkort worden hier ook culturele 

workshops en activiteiten georganiseerd speciaal voor de bewoners van Abtswoude Bloeit en de 

mensen uit de wijk. Iedereen is van harte welkom! Heeft u een leuk idee voor een workshop of wilt u 

de ruimte gebruiken voor een feestje?  

 

Meer informatie en de activiteiten zijn te vinden op www.abtswoudebloeit.nl.  

 

------------------------------------------ MEER INFORMATIE ------------------------------------------ 

Niet voor publicatie bestemd 

Voor meer informatie, interviews of foto’s kan pers contact opnemen met Anneloes Tilman, 

info@shsdelft.nl, 06-13451901  

 

 

 

 

 

 

 

  

SHS Delft 

SHS Delft staat voor Stichting Herontwikkeling tot Studentenhuisvesting Delft. Het initiatief is tijdens de 

economische crisis ontstaan. Er waren twee grote problemen zichtbaar op de vastgoedmarkt in Delft. Ten eerste 

kampte de stad met veel leegstand en ten tweede was er een enorm tekort aan studentenkamers. In het najaar 

van 2011 is SHS Delft in het leven geroepen met als doel het verminderen van de leegstand. SHS Delft wil graag 

de wereld verbeteren maar begint in Delft. Het is onze doelstelling om actuele maatschappelijke problemen op 

te lossen door (tijdelijke) huisvesting te realiseren in leegstaande panden. Maatschappelijke problemen die 

momenteel actueel zijn: huisvesting voor economisch daklozen; de vereenzaming van ouderen; onvoldoende 

woongelegenheid voor jongeren met een fysieke of mentale beperking; huisvesting voor sport- en 

cultuurverenigingen in Delft en beperkte duurzame mogelijkheden voor zeer tijdelijke transformatieprojecten. 

Middels het nieuwe project ‘Abtswoude Bloeit!’ wil SHS Delft deze problemen aanpakken.   

http://www.abstwoudebloeit.nl/
mailto:info@shsdelft.nl


 

 
Figuur 1 De openingshandeling uitgevoerd door de burgemeester, Marja van Bijsterveldt, en de vicerector magnificus van de 
TU Delft, Robert Mudde. 

 
Figuur 2 Rondleiding door een studentenhuis met de burgemeester, Marja van Bijsterveldt, en de vicerector magnificus van 
de TU Delft, Robert Mudde. 



 

 
Figuur 3 Speech van de burgemeester, Marja van Bijsterveldt. 

 
Figuur 4 Vlnr: Tim Luijten, Aditya Parulekar, Robert Mudde, Marja van Bijsterveldt, Karlou Westerbeek en Anneloes Tilman 



 

 
Figuur 5 Voor het gebouw, Abstwoude Bloeit! Vlnr: Aditya Parulekar en Anneloes Tilman 

 

 

 


