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Aan de omwonenden van Kanaalweg 3, voormalig ITC / DISH hotel 
 

 
 
 
 
Datum: 17 september 2010 
Onderwerp: Kanaalweg 3, sloopwerkzaamheden 

 
 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
 
Eind augustus 2010 is in opdracht van Stichting DUWO door firma Van Eijk uit Leiden gestart met de voorbereidende 
werkzaamheden voor de sloop van Kanaalweg 3, het voormalige ITC en DISH hotel.  
Voor de werkzaamheden is op 7 juli 2010 een sloopvergunning afgegeven. 
Voorlopig wordt alleen de hoogbouw gesloopt en zal het lagere deel langs de Kanaalweg nog blijven staan. 
 
De eerste werkzaamheden betreffen het leeg maken van het gebouw en het veilig verwijderen van alle asbesthoudende 
materialen die in het gebouw zijn gebruikt.  
De aannemer heeft de instructie het bouwverkeer via de Mijnbouwstraat te leiden en de Botaniestraat te vermijden. 
De aannemer zal tot eind oktober met de asbestsanering bezig zijn. Daarna zal de daadwerkelijke sloop van het gebouw 
plaatsvinden. Alles bovengronds wordt gesloopt. De kelder blijft voorlopig nog zitten en wordt volgestort met sloop-
puin en afgedekt met een laag grond. Pas als op de locatie een nieuwbouwplan wordt gebouwd zal ook de kelder wor-
den verwijderd. 
Naar verwachting is het gebouw vóór 5 december 2010 weg. 
 
In de gevel van het gebouw zaten panelen die destijds voor het ITC zijn gemaakt met diverse voorstellingen. Deze pane-
len zijn zorgvuldig verwijderd en worden overgedragen aan het ITC dat tegenwoordig in Enschede is gehuisvest.  
 
Als u behoefte heeft aan verdere informatie over het project kunt u contact opnemen met de projectleider bij DUWO, de 
heer A. Boerstra, tel. 015-2192200. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Stichting DUWO 
 
 
 
A. Boerstra, 
Senior projectleider afdeling Vastgoed 
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Beknopte historie van Kanaalweg 3 
 
Het gebouw is in de periode 1954-'56 gebouwd als Cartografisch Instituut, ontworpen door H. Postel. 
Het gebouw was in gebruik als International Training Center for Aerial Survey (ITC), een opleidingscentrum voor lucht-
kartering. Het onderste deel van het gebouw bevatte vooral leslokalen, daarboven waren hotelkamers voor cursisten die 
uit de hele wereld naar Delft kwamen om luchtkartering te leren, en helemaal boven bevond zich een dakappartement.  
Professor Willem Schermerhorn heeft in de periode 1956–1962 gewoond in dat dakappartement.  
Hij was een van de grondleggers van de luchtkartering of fotogrammetrie in Nederland, was de eerste minister president 
na de 2e wereldoorlog, en van 1951-1969 directeur van het ITC. 
In latere periode is het gebouw gebruikt door de dienst Fotogrammetrie van Rijkswaterstaat en is het zalen en hoteldeel 
in gebruik geweest als het Delft International Student Hotel (DISH).  
In 2004 is het gebouw overgegaan in handen van Stichting DUWO in het kader van het realiseren van een studenten-
campus in het TU-Noord gebied. De plannen zijn om op de plaats van het gesloopte gebouw een International Student 
House te realiseren, een combinatie van studentenhuisvesting en voorzieningen voor internationale studenten. 
 


