IHE Delft gebouwen
aan de Oude Delft
IHE Delft is een opleidings- en onderzoeks
instituut in Delft dat zich volledig richt op
mondiale watervraagstukken. Het instituut is
actief op het gebied van onderwijs, onderzoek, en
capaciteitsopbouw met als doel het versterken van
kennis over duurzaam en integraal waterbeheer
in voornamelijk ontwikkelingslanden en landen
in transitie. Jaarlijks nemen enkele honderden
waterprofessionals deel aan diverse programma’s
op master en doctoraal niveau.
Sinds 1957 heeft het instituut een netwerk
opgebouwd van 15.000 alumni uit meer dan 160
landen. Het overgrote deel keert na de studie
terug naar eigen land om een bijdrage te leveren
aan oplossingen voor wereldwaterproblemen. IHE
Delft heeft vijf verschillende Master of Science
programma’s: Water Management, Urban Water
& Sanitation, Environmental Science, Water
Science & Engineering en Sanitation. IHE Delft
biedt ook promotietrajecten. Momenteel werken
honderdveertig studenten aan een PhD-titel in Delft.
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Institute for Water Education
PO Box 3015
2601 DA Delft
The Netherlands
+31 15 215 1715
info@un-ihe.org
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Vanaf 1800 zijn er in het huis verschillende
instellingen gevestigd geweest. Het gebouw is
verkocht in 1803 door Dr. Abraham van Stipriaan
Luïscuis namens de regenten van de Fundatie
van Renswoude. Dit is een charitatieve instelling
opgericht bij testamentaire schikking van Maria
Duyst van Voorhout, vrijvrouwe van Renswoude.
Uit haar nalatenschap kregen weesjongens in de
weeshuizen van Delft, ’s-Gravenhage en Utrecht
de kans van hun leven. Zij konden een opleiding
krijgen die hen de mogelijkheid bood carrière
te maken als architect, ingenieur, stuurman e.d.;
dure opleidingen die voor weesjongens over het
algemeen niet weggelegd waren. De Fundatie
verstrekt tegenwoordig nog steeds studiebeurzen
aan jongeren.
In de Fundatietijd kreeg het huis een hoogst
belangrijke bezoeker. Keizer Napoleon en zijn
echtgenote hadden de wens te kennen gegeven
op hun tocht door Delft op 25 oktober 1811
een maaltijd te gebruiken. Als het mooiste
en grootste huis van Delft werd het door het
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De geschiedenis van dit monumentaal
patriciërshuis is te onderscheiden in drie fasen
Voor 1720 stonden er op deze plaats twee
brouwerijen, de Hartshoorn en de Rosbel (of
Cimbel). In 1720 werden deze brouwerijen
afgebroken om plaats te maken voor het huidige
gebouw, dat in de achttiende eeuw bewoond werd
door enkele zeer aanzienlijke Delftse patriciërs.

2003

stadsbestuur geschikt geacht als eetruimte voor
de keizer. Keizer en keizerin werden ontvangen
in de regentenkamer en nuttigden er ‘witte
bonen met pieterseliesaus’. Voor de stad was
het niet zo’n voordelig bezoek. Tijdens een
wandelingetje na zijn maaltijd zag Napoleon bij
het Wapenmagazijn enkele prachtig versierde
kanonnen staan, die in 1669 aan de Staten
Generaal geschonken waren. De keizer vond de
kanonnen ook mooi en gaf bevel ze naar Parijs te
brengen.
Andere functies van Oude Delft 95 waren een
tijdelijk militair hospitaal (1830-1841), en
voor de volgende 110 jaren, de Koninklijke
Academie en haar opvolgers de Polytechnische
School en de Technische Hogeschool (TH). Na
1950 werden langzamerhand alle TH gebouwen
verplaatst naar de huidige TU Wijk in Delft-Zuid.
In 1955 verloren veel mensen in Oost Pakistan
(het huidige Bangladesh) hun leven door
overstromingen. Er kwam een verzoek voor
Nederlandse technische assistentie hetgeen
in 1957 leidde tot de eerste internationale
cursus in ‘Hydraulic Engineering’. In 2003
besloten UNESCO en de Nederlandse regering
UNESCO-IHE op te richten. In 2017 werd de
naam gewijzigd in IHE Delft Instituut voor
Wateronderwijs.

Gedenkraam Cluysenaer
Ter nagedachtenis aan Dr. J.L. Cluysenaer,
voormalig president curator van de Technische
Hogeschool. Het venster is ontworpen door
Prof. K. Sluyterman en J. L. Schouten, en toont
twee figuren in een medaillon: Cleo, de muze
van de geschiedenis en een jonge man die feiten
opschrijft over de universiteit.

Gedenksteen Belgische studenten

NAP

Tijdens de Eerste Wereldoorlog werden veel
Belgen ondergebracht in Nederland. Ongeveer
60 tot 80 studenten onder hen hadden de
gelegenheid om cursussen te volgen aan de
TH. Bij terugkeer naar België werd er een
gedenkplaat geplaatst in het gebouw.

In de gevel is een merkteken gemetseld, het
hoofdmerk van het NAP, aangebracht ten tijde
van de Eerste Nauwkeurigheidswaterpassing,
uitgevoerd van 1875 tot 1885 met als doel de
vastlegging van het NAP.

De Prinsenkamer
De Prinsenkamer werd gebruikt om een
veelvoud van waardevolle schilderijen te
presenteren, echter werden deze gestolen.
De schilderijen werden weer teruggevonden
in Australie. Het schilderij in het gouden frame,
‘Koning Willem III’, is geschilderd door
Nicolaas Pieneman (1809 -1860). De andere
schilderijen in de Prinsenkamer zijn portretten
van voormalige rectoren van de TH.

