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New World Campus
Openingsevent 29 mei 2015!
Begin 2015 opent de New World Campus zijn deuren in Den Haag. De Campus functioneert als een ecosysteem van 

investeerders, bedrijven, maatschappelijke organisaties, kennisinstituten en overheden die werken aan internationale 

duurzame ontwikkeling. De levendige Campus community werkt samen aan baanbrekende ideeën en innovaties die 

worden ontwikkeld tot werkende businessmodellen. Benieuwd hoe? Neem dan contact op met de New World Campus 

en kom op vrijdag 29 mei 2015 naar het openingsevent: www.newworldcampus.nl 

New World Campus
Spaarneplein 2
2515 VT Den Haag
info@newworldcampus.nl
www.newworldcampus.nl

Sfeerimpressie 

van de New World 

Campus Open Space; 

het hart van de Campus. 

Hier bevinden zich de Flexspaces en 

Wicked Problems Plaza en vinden wisselende 

exposities plaats. Inbo Amsterdam

Het gebouw
De New World Campus vindt onderdak in het 
pand van de vroegere Postcheque- en Giro-
dienst aan het Spaarneplein op een steenworp 
afstand van station Den Haag Hollands Spoor  
en Centraal Station Den Haag. Samen met 
vastgoedontwikkelaar Delta en architecten-
bureau INBO zal NWC het karakteristieke 
gebouw uit 1923 volgens het cradle to cradle-
principe verduurzamen. Hanging gardens, 
urban farming en vloeren van uit zee terug-
gewonnen vissersnetten maken deel uit van  
het concept. Ontdek tijdens de opening op  
vrijdag 29 mei 2015 de vele mogelijkheden die 
de campus biedt.

De Campus community
Door het unieke concept biedt de New World 
Campus veel ruimte voor een levendige 
Campus Community. De campus streeft ernaar 
een balans te creëren tussen de denkers en 
doeners die werken op een van de vijf 
kernthema’s van de New World Campus: water 
& sanitatie, landbouw & voedselzekerheid, ICT, 
duurzame bouw en energie. De Campus biedt 
zowel Company Spaces, Start-up spaces als 
Flexspaces. Daarnaast zijn er ook open spaces 
en ontmoetingsplekken zoals de Campus 
Coffee corner. Ontwikkel hier met elkaar nieuwe 
businessplannen terwijl je geniet van een 

Founding partners
De New World Campus opent dankzij de inspanningen van een aantal zeer toegewijde personen en partijen. 
Naast founding fathers Harry Derksen en Jack van Ham berust het concept van de Campus op een brede 
coalitie van partners: onder andere de Rabobank Foundation, Rabobank Den Haag, Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland, ICCO, Woord en Daad, Triodos Foundation, Gemeente Den Haag, NIMD, Liliane 
Fonds, het ministerie van Buitenlandse Zaken en het Partnerships Resource Centre. 

heerlijk kopje duurzaam geproduceerde koffie. 
Of zorg dat je aanwezig bent tijdens een van 
devele evenementen die op de Campus worden 
georganiseerd, waaronder de Wicked Problems 
Plaza sessies. De Wicked Problems Plaza is een 
‘arena’ waar onder leiding van experts mondiale 
problemen worden bediscussieerd en kennis-
uitwisseling op een inspirerende manier wordt 
gefaciliteerd. Ervaar tijdens het openingsevent 
op  vrijdag 29 mei 2015 hoe het is om op de 
campus te werken. Neem voor meer informatie 
over de huurmogelijkheden contact op met de 
Campus via onderstaand adres.

“Grote ontdekkingen en verbeteringen 
zijn altijd het gevolg van de samenwerking 
tussen vele denkvermogens” 

Alexander Graham Bell, uitvinder van de telefoon


