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The Student Hotel krijgt groen licht voor start bouw in Nieuw Delft
Op donderdag 18 oktober 2018 heeft The Student Hotel een koop- en realisatieovereenkomst
getekend met de projectorganisatie Nieuw Delft. The Student Hotel ondertekende ook overeenkomsten
met BAM en Bectro, waarmee het groen licht kreeg om te beginnen met de bouw van de achtste locatie
van dit unieke concept in Nederland.
The Student Hotel in Delft staat bekend om zijn uitgesproken design, krijgt 350 kamers en combineert
hoogwaardige hotelfaciliteiten met kwalitatieve short- en long-stay faciliteiten. Het hotel van circa
13.500 m² heeft een opvallende open voorkant met uitzicht op het station en het toekomstige Van
Leeuwenhoekpark. In het hotel zijn diverse gemeenschappelijke ruimtes (circa 1.600 m²), waaronder
een receptie met ‘lounge- en gamegedeelte’, een bar-restaurant (The Commons),
samenwerkingsruimten (TSH Collab), les- en studieruimten (TSH Classrooms) en een fitness en
wasserette. Een inpandige fietsenstalling voor The Student Hotel haar ‘bike-sharing-concept’ maakt
het hotel compleet.
Vurige wens vestiging in Delft
Charlie MacGregor, oprichter van The Student Hotel, zegt het volgende over de keuze voor Delft:
"Sinds ik mij in Nederland heb gevestigd, is het mijn wens geweest om een vestiging van The Student
Hotel in Delft te openen. Delft is één van de meest gewaardeerde internationale universiteitssteden
van Nederland. Met ons Europese netwerk en ‘Complete Connected Community Concept’ verbinden
wij studenten, onderzoekers en ondernemers uit Delft met andere tech & design-steden als
Eindhoven, Toulouse, Berlijn en Barcelona.”
Welkome aanvulling
Wethouder gemeente Delft Martina Huijsmans: “Onze stad trekt talent aan uit de hele wereld. The
Student Hotel biedt accommodatie, werkplekken, studieruimtes en andere voorzieningen die voor
studenten en ondernemers interessant zijn. Voor Delft is The Student Hotel een buitengewoon
waardevolle en welkome aanvulling op het bestaande aanbod. Het hybride hotelconcept biedt vele
publieksfuncties ideaal voor iedereen die in het hart van het stationsgebied wil logeren, studeren,
dineren, af en toe een kop koffie wil drinken of een mooie lezing wil volgen.”
Gijs Leffers, projectleider bij BAM Bouw en Techniek - Projecten: “Voor BAM is The Student Hotel in
Delft het vierde project, na Amsterdam, Eindhoven en Maastricht, voor de The Student Hotel. En om
juist samen met The Student Hotel in Delft, mijn oude studentenstad, dit hotel te mogen realiseren is
bijzonder. Enthousiast dragen wij ons ‘steentje’ bij aan de bouw van The Student Hotel en realiseren
we samen met onze partners een waardevolle toevoeging aan Nieuw Delft.”

Jeep Heida, projectleider Bectro: "Delft is het achtste The Student Hotel-pand in Nederland waar
Bectro Installatietechniek aan meewerkt. We ontwerpen en realiseren alle elektrische en
machinebouwinstallaties voor dit gebouw en ontwerpen en bouwen ook de 350 geprefabriceerde
badkamers. The Student Hotel in Delft wordt uitgerust met een WKO-installatie en zonnepanelen als
onderdeel van het duurzaamheidsbeleid van de groep en van Nieuw Delft.”
Planning

The Student Hotel in Delft is een ontwerp van KCAP Architects&Planners. De start van de bouw is
gepland eind 2018. Het complex wordt in de zomer van 2020 opgeleverd.
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Noot voor de redactie; niet voor publicatie:
NIEUW DELFT
Delft bouwt in het spoorzonegebied aan de toekomst van de stad: Nieuw Delft. Een nieuw stadsgebied naast de
historische binnenstad en het prachtige nieuwe station Delft. Een (internationale) ontmoetingsplek waar
ondernemerschap en vernieuwing de ruimte krijgen. Met slimme ontwerpen en innovaties biedt Nieuw Delft
verschillende groepen mensen – van ouderen met een zorgvraag tot werkende jongeren – de kans om te wonen
en te leven naar moderne maatstaven. Kijk op www.nieuwdelft.nl voor meer informatie over het nieuwe
stadsgebied.
Voor meer informatie over het project Nieuw Delft:
Gemeente Delft
Katja Buijs (senior communicatieadviseur Nieuw Delft)
(E) kbuijs@delft.nl
(M) 06 4024 1950
About The Student Hotel
TSH co-living and co-working hybrid hospitality model provides a unique destination for a fast-growing
international community. The developer, investor and operator has 4,400 rooms in 11 locations including:
Florence, Rotterdam, Amsterdam (two locations: City and West), The Hague, Groningen, Eindhoven, Maastricht,
Paris, and two TSH Campus sites in Barcelona - student-only residences. At the end of 2018 TSH expects to have
10,726 rooms: 4,400 rooms operational and 6,326 secured or under development.
TSH Dresden will open in 2018. Bologna, Madrid and Berlin open in 2019. Florence Belfiore, Paris, Porto, Rome,
Delft and Vienna open in 2020. Carcavelos Lisbon, Toulouse, Florence Manifattura Tabacchi and Barcelona open
in 2021. TSH plans to have 65 properties operational, under construction or planned in European cities in the
next five years.
Media Contacts:
Lisette van der Ham, The Student Hotel + 31 (0) 6 83 20 05 61
Sarah Sheehan (+44 7770 235 564)
Mark Terry-Lush (+44 7538 731 229)
Beeld:
Zie foto’s & afbeeldingen in bijlage. Vrij te gebruiken. Graag met vermelding van fotograaf Vincent Basler en de
visual is van KCAP Architects&Planners.
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