
WHAT’S 
NEXT?!
A new community building 
for scale-ups at the TU Delft 
Campus - designed for promising 
scale-ups in tech.



Op de TU Delft Campus, zal begin 

2022 NEXT Delft worden opgeleverd; 

een gebouw van ruim 10.000 m2 waar 

impactvolle bedrijven, scale-ups en 

snelgroeiende startups kunnen bouwen 

aan de groei van hun onderneming.

Het gebouw is gericht op het 

huisvesten van bedrijven die werken 

aan technologische en duurzame 

innovaties. Impact en oplossingen voor 

maatschappelijke vraagstukken staan 

centraal. Het gebouw kent een unieke 

en strategische ligging: centraal in de 

uitbreiding TU Delft campus, naast 

YES!Delft, de incubator organisatie van 

de technische Universiteit Delft. Met 

NEXT Delft faciliteert de stad Delft de 

doorstroom van toonaangevende en 

beloftevolle startups, naar een nieuwe 

fase.  

NEXT Delft is een accelerator gebouw, 

ontworpen om groei te faciliteren. 

Verbinden zit in het DNA van NEXT Delft. 

Naast hoogwaardige kantoorruimtes, 

bevinden zich in het hart van het 

gebouw makers labs: werkplaatsen 

gericht op prototyping van innovaties. 

Corporates die aan technologische, 

impactvolle innovaties werken kunnen 

in NEXT samenwerken met startups 

& scale-ups. Daarnaast biedt NEXT 

Delft community spaces, een high 

tech event centre en hoogwaardige 

horecavoorzieningen gericht op 

samenwerking, ontmoeting & 

serendipiteit. 

What’s your next step? NEXT Delft 
nodigt scale-ups uit om te verkennen, 
hoe NEXT Delft kan bijdragen aan de 
volgende stap. 

NEXT 
DELFT

A NEXT LEVEL BUILDING 
FOR STARTUPS READY 

TO SCALE



Impressie van de horeca met 
werkplekken op de begane grond en 
het vergadercentrum op de eerste 
verdieping.



WHY  
NEXT?

NEXT STEP groeien, 
vooruitgang, vooruit kijken, 
voorop lopen, altijd een stap 
verder zetten

NEXT LEVEL ideeën & 
innovaties verder brengen, 
uitdaging, niks is onmogelijk

NEXT TO YOU samen, 
openstaan voor anderen, van 
elkaar leren, experimenteren



Ik ben heel blij met de komst van 

NEXT Delft. Gebrek aan passende 

bedrijfsruimte is namelijk de 

afgelopen jaren de belangrijkste rem 

op de groei van de Delftse economie. 

NEXT Delft staat open voor iedereen 

met een passie voor technologie en 

innovatie. Dit gebouw is het nieuwe 

middelpunt en kloppend hart van 

heel technologisch Delft.

Bas Vollebregt 
Wethouder economie  
Gemeente Delft

Impressie van het atrium.



TECHNISCHE 
UNIVERSITEIT 

DELFT

NEXT 
DELFT

YES!DELFT

A13 afslag 10 Delft-Zuid

LOCATIE

1 UBI levert een ranking van meer dan 1500 incubators wereldwijd, op basis van 50 criteria  
https://www.businessinsider.nl/yesdelft-utrechtinc-startup-incubator

Delft ademt kennis en technologie! De concentratie aan kennisinstellingen 

is uitzonderlijk hoog en de aanwezige kennisintensieve bedrijven werken 

bijna zonder uitzondering aan de top in hun sector. Technologische 

innovatie is een belangrijke drijver in de regio.  

NEXT Delft ligt midden op het zuidelijke deel van de TU Delft campus 

naast YES!Delft waar startups via het incubator programma uitgroeien tot 

succesvolle bedrijven. YES!Delft, opgericht in 2005, staat al jaren in de top 

5 van beste incubators ter wereld 1. Het ecosysteem is erop gericht om de 

meest toonaangevende tech startups met internationale ambities, voort te 

brengen. 

Delft investeert in interdisciplinaire samenwerkingen in de regio, zoals 

via het Medical Delta programma. Wetenschappers op het gebied van 

bioinformatica, medicijnontwikkeling, AI en Computational Life Sciences 

van de Universiteit Leiden, het LUMC, de Erasmus Universiteit, het Erasmus 

Medisch Centrum en de TU Delft werken in dit programma samen met 

clinici en met farmaceutische bedrijven.

NEXT Delft biedt huisvesting voor scale-ups en impactvolle bedrijven 

uit de hele regio. Bedrijven die de startup fase zijn ontgroeid en willen 

doorgroeien zijn welkom bij NEXT Delft. Zo blijven ze onderdeel van de 

community en het ecosysteem op en rond de TU Delft Campus.



B L O C K C H A I NA V I A T I O N R O B O T I C S D E E P  T E C HA I C L E A N  T E C H M E D T E C H

Impressie van hoe de makers labs 
eruit kunnen gaan zien.



BEREIKBAAR HEID 
Als high tech hoofdstad van Nederland met legio 

kennisinstellingen en technologische bedrijven is Delft zeer 

goed bereikbaar met openbaar vervoer en auto. Delft heeft een 

directe ligging aan de A4, A12 en A13 en het treinstation Delft 

Campus ligt op 1,5 km afstand. Voor internationale reizigers is 

Delft via Schiphol en R’dam-The Hague airport in korte tijd te 

bereiken. Op loopafstand is een openbare parkeervoorziening 

en bushalte aanwezig.

TU Delft 0 km 0 min. - -

Amsterdam 62 km 45 min 75 min -

Utrecht 75 km 60 min 75 min -

Eindhoven 130 km 90 min 120 min -

Londen 600 km - 3:45 uur 2:30 uur

TU Delft 0 km

Amsterdam 60 km

Utrecht 75 km

Eindhoven 130 km

Londen 600 km



We bouwen op onze campus aan 

een innovatief ecosysteem waar 

volop ruimte is voor tech bedrijven 

om te groeien. NEXT Delft is een 

fantastische plek voor ondernemers 

midden in het hart van de TU Delft 

Campus met toegang tot top 

talent, wetenschappers, faciliteiten 

en andere ondernemers. In NEXT 

ontmoeten al deze partijen elkaar. 

Het wordt een prachtig gebouw 

met goede voorzieningen voor 

middelgrote bedrijven en scale-ups.

Paul Althuis 
director TU Delft

Het buitenaanzicht van NEXT.



ABOUT  
NEXT 
NEXT Delft bied je als huurder niet alleen je eigen kantoor 

en makers labs, maar ook:

 ■  een innovatieve netwerkomgeving van scale-ups, 

wetenschappers en corporates 

 ■  een community die zich richt op interdisciplinaire 

samenwerking en kennisdeling 

 ■  een breed aanbod aan gemeenschappelijke faciliteiten 

en services 

 ■  aantrekkelijke, hoogwaardige meeting rooms en event 

spaces 

 ■  een publiek toegankelijke horecavoorziening met 

zonnig buitenterras 

 ■  een grote flexibiliteit gericht op het faciliteren van groei 

 ■  een duurzame en gezonde werkomgeving, het gebouw 

wordt BREEAM Excellent gecertificeerd en voorzien van 

de WELL building standard 

 ■  een duurzame, slimme werkomgeving waar 

geïnvesteerd wordt in zonnepanelen, LED verlichting 

en smart building technologie gericht op o.a. 

luchtkwaliteit, temperatuur, luchtvochtigheid en 

gezondheid en welzijn.

DE KRACHT 
VAN VER
BINDEN EN  
ONT MOETEN 



COMMUNITY
NEXT Delft biedt een bruisende 

community voor scale-ups en andere 

like minded ondernemers waarin wij 

mensen, kennis en inspiratie bij elkaar 

brengen. Zo organiseren wij – ook in 

samenwerking met de TU Delft en de 

reeds aanwezige communities - diverse 

events en activiteiten. Inhoudelijk 

en sociaal, van casestudy en scale-

upprogrammering tot tedtalk en 

netwerkborrel. Houd de website in 

de gaten en neem deel aan de NEXT 

events. 

HOSPITALITY
Bewoner of (event) bezoeker, iedereen 

die iets met tech heeft is welkom! Kom 

je voor een kop koffie, een lunch of een 

snack? Je kunt de hele dag terecht in 

de inspirerende en event ruimtes op 

de begane grond en eerste verdieping 

waar ontmoeten centraal staat. 



MAKERS LABS
De makers labs in NEXT Delft 

kennen een hoge vloerbelasting 

(10kn/m2). De begane grond is 

uitermate geschikt voor zware 

apparatuur. Daarnaast kun je op 

de eerste verdieping terecht voor 

een maker lab ‘light’ met een 

vloerbelasting 5kn/m2. 

De maker spaces zijn verder 

voorzien van:

 ■  Bouwkundige hoogte begane 
grond is ca. 4 meter (vrije 
hoogte onder techniek ca. 3,3 
meter) en 3 meter op de 1e 
verdieping 

 ■  op de begane grond dubbele 
deuren, op de eerste etage 
enkele toegangsdeur met 
toegangscontrolesysteem 

 ■  in de nabijheid van de 
goederen-en personenlift 

OFFICE SPACE
De eerste verdieping is geschikt 

als makers lab ‘light’ en als 

kantoorruimte, terwijl de tweede 

en derde verdieping uitsluitend 

te gebruiken zijn als office space. 

De office spaces zijn beschikbaar 

vanaf 75 m2 en worden 

gebruiksklaar opgeleverd. 

Verder zijn de office spaces 

voorzien van:

 ■  regelbare duurzame verlichting 

en regelbare klimaatinstallaties 

 ■  plafondhoogte van ca. 2,7 

meter 

 ■  afgewerkte wanden 

 ■  kleur vloerbedekking naar 

eigen voorkeur te kiezen 

 ■  meerdere wandcontactdozen 

en data-aansluitpunten – 

waardoor eenvoudig eigen 

netwerk kan worden voorzien 

YOUR  
NEXT  
WORK 
PLACE 
Bij NEXT Delft kun je op verschillende 

manieren en op verschillende locaties 

werken. Flexibiliteit is NEXT Delft. Zo kun 

je in NEXT Delft je eigen ruimte huren, 

zowel office space als ‘makers labs’ - 

werkplaatsen gericht op prototyping 

van innovaties. Ook zijn er in de horeca 

ruimtes co-workingspaces beschikbaar 

voor relaties en samenwerkingspartners. 

De units zijn flexibel indeelbaar.



 ■  een monolithische afgewerkte 
betonvloer op de begane grond 
en een vloerafwerking waarin 
huurder nog een keuze kan 
maken op de eerste etage. 

 ■  de scheidingswanden tussen 
huurders zijn goed geluid 
geïsoleerd 

 ■  flexibel in deelbaar/verhuur per 
stramien 

 ■  beschikbaarheid van 
krachtstroom (ca. 26 kW/h) op 
de begane grond (optie)

 ■  op de begane grond standaard 
data en elektra punten aan 
plafond voorzien, op de eerste 
etage in wandgoot langs buiten- 
en binnengevel. 

 ■  Digitale sturing verlichting en 

klimaatsysteem

Graag gaan we met jou in gesprek 

over de mogelijkheden met 

betrekking tot andere specifieke 

technische voorzieningen die 

gewenst zijn in de makers labs.



Impressie van het atrium en de 
verschillende verdiepingen.



NEXT  
FACI LITIES  
& SERVICES 
We maken het huurders en bezoekers 

graag zo makkelijk en plezierig mogelijk. 

We ondersteunen en ontzorgen waar 

dat nodig is, zodat mensen zich met 

volle focus kunnen richten op het 

creëren van groei en van technologische 

innovaties. 

De facilities en services op een rij:

 ■  Centrale ontvangst-, hospitality en 

community services 

 ■  Uitstekende koffiebar en horeca met 

terras 

 ■  Co-working- en community spaces 

24/7 toegang 

 ■  Event center op de begane grond en 

1e verdieping 

 ■  Sfeervolle multifunctionele 

vergaderruimtes in verschillende 

grootte en soorten met de nieuwste 

audiovisuele middelen, eenvoudig te 

reserveren 

 ■  Auditorium voor 100 personen 

 ■  Catering- en eventverzorging 

 ■  Fietsenstalling met oplaadpunten 

 ■  SmartWare voor veilige, toegankelijke 

en comfortabele werkplekken 

 ■  Centrale beveiliging, wifi en internet 

 ■  Lockers en pakket service 

 ■  Op iedere verdieping centrale pantry 

voorzieningen met goede koffie en 

voorzien van beveiligde kopieer- en 

printvoorzieningen 

 ■  Algemene sanitaire ruimtes en 

douchemogelijkheden en op iedere 

verdieping sanitaire voorzieningen 

 ■  Schoonmaak en afvalservice

Heb je als (toekomstig) huurder 
aanvullende wensen? Laat het ons 
weten, bij NEXT bieden we graag NEXT 
level dienstverlening.



NEXT Delft is een initiatief van het 

ASR Dutch Science Park Fund, in 

samenwerking met de TU Delft. 

ASR DUTCH SCIENCE PARK 
FUND

Het fonds is in 2019 opgericht en 

investeert in vastgoed op science 

parken, met een focus op de meest 

hoogwaardige, op innovatie gerichte 

science parken in Nederland. Hiermee 

levert a.s.r. real estate een actieve 

bijdrage aan de ontwikkeling van de 

Nederlandse kennissector. 

Met de ontwikkeling van NEXT 

Delft dragen we bij aan het behoud 

en de verdere ontwikkeling van 

startups & scale-ups en daarmee de 

aantrekkelijkheid van de TU Delft 

campus als vestigingslocatie. Onze 

ambitie is om actief bij te dragen aan 

het startup ecosysteem op de TU Delft 

campus. 

ASR Dutch Science Park Fund is 

verantwoordelijk voor de realisatie 

en exploitatie van meer commerciële 

vastgoedlocaties op de TU Delft 

Campus. Het ASR Dutch Science Park 

Fund geeft hiermee invulling aan de 

toenemende vraag naar passende 

bedrijfsruimte op de campus.

Ben je op zoek naar bedrijfsruimte op 

de TU Delft campus of overweeg je 

misschien om een eigen gebouw te 

realiseren voor jouw onderneming? 

Ook maatwerk behoort tot de 

mogelijkheden. We gaan graag met je 

in gesprek over passende huisvesting op 

de TU Delft Campus.

BEHIND 
THE 
SCENES 
VAN NEXT! 



CONTACT 
Het team van NEXT Delft heeft een bescheiden, tijdelijk 

NEXT paviljoen op de bouwplaats. Wil je kennismaken met 

NEXT Delft, een kop koffie drinken of ben je geïnteresseerd 

om in NEXT Delft te huren? Wij ontmoeten je graag!

www.linkedin.com/company/next-delftwww.nextdelft.com

Mariska Rimmelzwaan

Acquisitie- en assetmanager

ASR Dutch Science Park Fund

06 12 54 67 12

mariska.rimmelzwaan@asr.nl

Martin Kraaij

Acquisitie- en assetmanager 

ASR Dutch Science Park Fund

06 51 80 19 88

martin.kraaij@asr.nl 

Ellen Elschot

Property- en communitymanager 

NEXT Delft

06  22 40 68 63

ellen.elschot@asr.nl  


