
Nieuw buren in Mijnbouwstraat 120
U krijgt nieuwe buren! Wij willen ons in 2024 graag
vestigen in het monumentale voormalige
faculteitsgebouw van Mijnbouw aan de rand van de
binnenstad van Delft. Achthonderd medewerkers verlaten
dan de huidige vestigingen in Den Haag en Rotterdam. De
andere tien kantoren in Nederland blijven gewoon
bestaan. 

Kansen voor iedereen
De gemeente Delft en de TU-Delft zijn blij met onze komst
omdat het grote meerwaarde heeft  voor de stad in
economisch opzicht. We willen ook een maatschappelijke
rol spelen in de stad en directe omgeving van het pand.
Deze rol heeft betrekking op duurzaamheid, groen,
onderwijs en arbeid, maar ook op de samenwerking met u.

Royal HaskoningDHV heeft van oudsher sterke banden met
Delft en specifiek de TU Delft. Niet alleen omdat vele
medewerkers en mogelijk toekomstige collega’s het vak
leerden of leren bij dit internationaal gerenommeerde
opleidingsinstituut. Maar ook, omdat Royal HaskoningDHV
als bedrijf direct betrokken is bij het onderwijs- en
onderzoeksprogramma op de TU. Daarnaast participeren
we in de kennisomgeving rondom de TU, zoals YESDelft,
GreenVillage etc. Om meerwaarde, kennis en impact aan
deze participaties te ontlenen is het wenselijk om de
samenwerkingen te intensiveren. Tevens heeft de TU-Delft
met de komst van Royal HaskoningDHV de kans om het
noordelijk deel van de campus te gaan herinrichten. 

Het gebouw van de voormalige faculteit Mijnbouw in
Delft, dat stamt uit 1912, biedt ons de gelegenheid onze
ambities te verwezenlijken. 
Het gebouw krijgt een open en duurzaam karakter. Een
plek waar collega’s, klanten, maar ook studenten en
omwonenden elkaar ontmoeten.

Planning
Op dit moment zijn we in overleg met de TU Delft om te
komen tot een overeenkomst voor de aankoop van het
pand. De planvorming is inmiddels gestart. Medio 2024
staat de verhuizing gepland.

Kennismaking
Wij vinden het fijn om uw nieuwe buren te worden en
daarom maken wij de komende periode graag kennis met
u. Samen met u willen we de plannen voor het pand gaan
vormgeven. Binnenkort ontvangt u een uitnodiging voor
deze kennismaking. Maar heeft u nu al vragen? 

Henriëtte Edens is de omgevingsmanager voor dit project.
U kunt haar bereiken op telefoonnummer 06 535 10 337 of
mailen naar info@com2attention.nl.


