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INLEIDING

UITBREIDING WONINGAANBOD

Wat deden we in 2021? DUWO in vogelvlucht laat het zien met diverse projecten 
voor onderhoud en verduurzaming en nieuwbouw in uitvoering én voorbereiding. 
Daarnaast met initiatieven om het studentenleven ook in het tweede coronajaar 
een beetje leuker te maken. Er was ook veel aandacht voor welzijn in het algemeen 
en nog klantgerichtere dienstverlening: zo zijn er tientallen nieuwe common 
en living rooms gerealiseerd, hebben we mooie stappen gemaakt met digitale 
klantcommunicatie en kunnen we internationale studenten nog beter bedienen. 

DE VEST
In september begon DUWO met de transformatie van het 
voormalige huis van bewaring De Vest in Haarlem tot  
82 zelfstandige studentenwoningen. De transformatie 
is onder deel van het grotere project voor herontwikkeling 
van de voormalige Haarlemse Koepelgevangenis. Daarvan 
is eind 2021 het onderwijsgebouw in de Koepel zelf al 
opgeleverd. De onderwijsinstelling wil de studentenwoningen 
graag van ons huren en ze zullen naar verwachting na de 
zomer van 2022 worden opgeleverd.

KOLFFPAD
Met de nieuwbouw van Kolffpad verrijzen in het Bio Science 
Park in Leiden 287 zelfstandige studentenwoningen. Op 
de begane grond komen voorzieningen voor de bewoners: 
een wasserette en drie goed ingerichte common rooms, 
waaronder een game&playroom, een studiecafé en een 
studieruimte, die worden ingericht mede met input van 
studenten. Net als de rest van het Bio Science Park wordt het 
studentencomplex duurzaam en ‘natuurinclusief’ gebouwd. 
De bouw is naar verwachting medio 2023 afgerond.

IN 2021 IN UITVOERING

Impressie: FARO Architecten
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BALTHASAR VAN DER POLWEG NOORD
Voor de nieuwbouw van 136 studentenwoningen aan 
de Balthasar van der Polweg in de Delftse TU-wijk staan 
we in de startblokken. We beschikken over een bruikbare 
bouwvergunning, maar wachten nog op de afhandeling 
van een bezwaarprocedure. We hopen snel te kunnen 
beginnen, zodat meer studenten op de TUD-campus kunnen 
wonen. In het ontwerp van het gebouw (van Studioninedots) 
zijn behalve de woningen een ontmoetingsruimte en een 
collectieve buitenruimte opgenomen, evenals een wasserette, 
een fietsenstalling en een groen dak.

ZEEBURGERPAD
Op een eigen locatie met bedrijfsruimten 
aan het Zeeburgerpad wil DUWO  
100 PhD-woningen en een kleine 
horecaruimte ontwikkelen. Het 
bestemmingsplan biedt daarvoor de 
mogelijkheid. Het plan wordt nu uitgewerkt 
tot een ontwikkelbesluit.

SLUISBUURT
In de Sluisbuurt in Amsterdam zijn op twee locaties  
750 woningen voor studenten en jongeren 
gepland. De complexen krijgen gemeenschappelijke 
voorzieningen die sterk zijn gericht op ontmoetingen 
tussen bewoners en eventueel ook met andere buurt-
bewoners. Daarvoor komt op de begane grond van 
beide gebouwen ruim 500 m2 aan common rooms.

WALDORP FOUR
In Den Haag hopen we er zo’n 400 studentenwoningen bij te 
krijgen vlakbij de Haagse Hogeschool. De externe ontwikkelaar 
IC Amsterdam bouwt Waldorp Four: zeven torens met vrije 
sectorhuurwoningen, sociale woningbouw en studentenwoningen. 
DUWO gaat uiteraard voor de studentenwoningen. De bouwstart 
staat vooralsnog gepland voor het eerste kwartaal van 2023. Voor 
de bouwtijd staat drie jaar. 

AANKOOP

TOEKOMSTIGE PROJECTEN

Impressie: Paul de Ruiter Architects
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APP

HÉ HALLO!
Ben je huurder van DUWO?

Download onze app, regel al je huurzaken 
en neem makkelijk contact op met DUWO!

REPARATIE
AANVRAGEN

HUUR
BETALEN

MIJN
WOONZAKEN

SCAN & DOWNLOAD
GOOGLE PLAYSTORE APP STORE

DIENSTVERLENING EN DIGITALISERING

DUURZAAM RENOVEREN EN ONDERHOUDEN

FLANORPAD 
In 2021 werden voorbereidingen getroffen voor het groot onderhoud en 
de verduurzaming van een Leids studentencomplex uit de jaren zestig: 
Flanorpad (1967, 240 kamers). Het gebouw wordt niet alleen intern verbeterd, 
maar ook wordt de buitenschil flink aangepakt en het wordt aangesloten op 
stadsverwarming. Daarmee halen we in een klap 240 eenheden van het gas. 
De planuitwerking voor het project is gaande. We hopen dat we eind 2022 
met de uitvoering van de eerste toren kunnen beginnen.

DUWO APP EN CHATBOT 
Even whatsappen om een reparatie te laten uitvoeren, met de DUWO 
App administratieve zaken regelen, chatten met DUWO via de chatbot om 
vragen te stellen: al deze vormen van klantcontact zijn in 2021 of volledig 
in gebruik genomen of verder doorontwikkeld. Ook de DUWO-app, om 
bijvoorbeeld eenvoudig huur te betalen en reparatieverzoeken te doen. 
Te vinden in de Applestore en binnenkort is de app voor alle bewoners 
bruikbaar. De eerste positieve geluiden (en beoordelingen) van onze 
klanten zijn al binnen en vertalen zich ook in meer klanttevredenheid.

NOG KLANTGERICHTER COMMUNICEREN 
Het belang van digitale dienstverlening wordt steeds groter. 
Studenten maken bij uitstek gebruik van digitale diensten. De 
toenemende wensen en eisen van onze klanten, maar ook de 
verwachtingen van stakeholders, partners en toezichthouders, 
vragen van DUWO dan ook om te blijven ontwikkelen op digitaal 
gebied. In 2021 werd gewerkt aan verbeteringen en innovaties, 
zoals Whatsapp, de chatbot en de DUWO App: allemaal bedoeld 
om nog beter te communiceren met onze klanten.
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PAPENGRACHT 
Het 17e-eeuwse pand Papengracht 17 was in 2021 het 
eerste rijksmonument dat we tegelijkertijd renoveerden 
en verduurzaamden. Dit is bij rijksmonumenten lastiger 
dan bij nieuwere panden door de noodzaak historische 
details te behouden of bijvoorbeeld hun ligging in een 
oude binnenstad. Het pand kreeg onder meer een 
nieuwe indeling, een monumentvriendelijke isolatie, 
dubbel monumentenglas, zonnecollectoren, collectieve 
warmteterugwinning, een verbeterde brandveiligheid en 
een nieuwe riolering. Bij de verbouwing is veel kennis 
opgedaan, die we gebruiken bij de aanpak van andere 
rijksmonumenten.

VILLA SOLHEIM 
In 2021 werd onderhoud van een markant rijksmonument in Delft 
voorbereid. Villa Solheim, de kubistisch expressionistische woning 
die in 1932 voor de directeur van de Gistfabriek aan de Ruys de 
Beerenbrouckstraat werd gebouwd, krijgt momenteel een fikse 
onderhoudsbeurt, waarbij gelijk een pilot met een nieuw systeem voor 
warmteterugwinning uit rioolwater wordt uitgevoerd. Het studentenhuis 
krijgt verder onder meer nieuwe douches en toiletten, herstel van 
karakteristiek gevelkeramiek en -metselwerk en nieuwe elektriciteits- 
en brandveiligheidsinstallaties. 

HOOIGRACHT 
Op dezelfde manier als de Papengracht worden nu ook 
twee andere Leidse monumentenpanden gerenoveerd 
en verduurzaamd: Hooigracht 34a en 36. Hier worden 
comfort, (brand)veiligheid, community en duurzaamheid 
flink verbeterd. Met onder meer gemoderniseerde 
douches en toiletten, nieuwe grote gemeenschappelijke 
woonkeukens, een wasserette, isolatie, een 
collectief ventilatiesysteem met warmteterugwinning, 
warmtepompboilers, zonnepanelen en vervanging van 
elektra-, verwarmings- en waterinstallaties. Ook hier 
worden historische details, zoals een waardevol plafond 
en een monumentale schouw behouden. 
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WELZIJN EN COMMUNITY

LEUKE INITIATIEVEN 
Net als in het eerste coronajaar leidden online studeren, gebrek aan contact met 
studiegenoten en sluiting van de horeca in de lockdowns bij onze bewoners vaak tot 
eenzaamheid. Zowel Nederlandse als buitenlandse studenten hadden het moeilijk. 
Gelukkig waren er veel kleine en grote initiatieven om als lichtpuntje en ondersteuning 
te dienen of leven in de brouwerij te brengen. Zelf kwam DUWO met een klein gebaar 
om het thuis wat leuker te maken: een avontuur in een digitale escaperoom of een 
Pathé Thuisfilm naar keuze. Duizenden huurders meldden zich aan en konden kiezen. 
Na de lockdowns kwam er steeds meer ruimte voor ontmoeting en gezelligheid.

UPPER EAST
We kregen in 2021 het vlakbij Uilenstede gelegen voormalige 
onderwijsgebouw Laan van Kronenburg 7 in eigendom. Bedoeld 
voor nieuwe studentenhuisvesting, maar die laat nog even op 
zich wachten. Onder de naam Upper East zetten we in het pand 
samen met Il Café (het Uilenstedecafé) en Earth Water een 
concept voor een tijdelijke en gezellige studieruimte op. In de 
oude klaslokalen zitten nu startups. Het is een populaire hotspot.

RUIMTE VOOR ONTMOETING
De coronaperiode heeft nog maar eens benadrukt 
hoe belangrijk het is om elkaar te kunnen ontmoeten 
buiten de eigen kamer. De gemeenschappelijke 
huiskamer is daarom een belangrijke faciliteit binnen 
het wooncomplex: een plek om lekker te chillen 
met de buren op je eigen eenheid, waardoor de 
kans op vereenzaming kleiner wordt. In 2021 is 
daarom veel aandacht besteed aan het (her)inrichten 
van deze ruimtes. Vaste elementen zorgen voor 
herkenbaarheid. Tegelijkertijd kunnen bewoners 
door eigen creatieve inbreng voor eigenheid 
zorgen. Ook duurzaamheid is een belangrijk 
uitgangspunt: het interieur is voor een groot deel 
afkomstig uit kringloopwinkels. Bij de inrichting 
wordt samengewerkt met sociaal maat schappelijke 
partners. Met inbreng en hulp van student-
beheerders, de DUWO-beheerders en individuele 
bewoners en/of bewonerscommissies zijn er in 2021 
tientallen van deze ruimtes ingericht of opnieuw 
aangepakt. En dit is nog maar het begin.
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EXTRA AANDACHT VOOR INTERNATIONALE STUDENTEN

FEELING AT 
HOME ABROAD

University Housing

FFOORRMMUULLEEHHAANNDDBBOOEEKK  DDUUWWOO  UUNNIIVVEERRSSIITTYY  HHOOUUSSIINNGG

VERSIE VOORJAAR 2022

DON’T HESIITTAATTEE,, DDEECCOORRAATTEE!!
(SHOPPING) TIPS
Go thrift shopping, 
or rather Ikea?

INTERVIEWS
With Lee Theres, 
Vanessa & Brooklyn

DOS AND DON’TS
What pillows and 
a rug can do.

PRESENTATIE WELKOMSTVERRASSINGPRESENTATIE WELKOMSTVERRASSING

DDOONN’’TT HHEESS
INTERVIEWS
With Lee Theres, 

HOME COOKING

ABROAD

DUWO RECIPES

DUWO STUDENT HOUSING

Professor Schermerhornstraat 4

2628 PZ  DELFT

T 0900-2353896

DUWO.NL

HOME COOKING

ABROAD

DUWO DUWO DUWO DUWO DUWO RECIPESRECIPESRECIPESRECIPES

‘FEELING AT HOME ABROAD’ IN DUWO UNIVERSITY HOUSING
Voor onze ruim 8.000 internationale studenten hebben we in 2021 een eigen 
onderscheidende formule ontwikkeld: DUWO University Housing. We hebben ons 
met de formule goed verdiept in de ‘customer journey’: aantrekkelijke en duidelijke 
informatie vooraf, een warm welkom, een fijne woning met goede faciliteiten en 
ruimte voor ontmoeting en gerichte dienstverlening. Al deze aspecten voldoen aan 
criteria die zijn vastgelegd in het handboek ‘DUWO University Housing’. De komende 
jaren zal de formule verder ontwikkeld worden. Aankomende internationale studenten 
worden vaak ontvangen door de studentbeheerders in internationale complexen. 
Zij beantwoorden ook vragen, regelen kleine complexzaken en zijn een extra paar 
oren en ogen. Bij aankomst in hun kant-en-klare, gemeubileerde en gestoffeerde 
kamer vindt iedere University Housingstudent een welkomstpakket met beddengoed, 
benodigdheden in de keuken en een leuke verrassing.

40 KERSTBOMEN
Veel internationale bewoners konden niet 
naar huis voor de feestdagen. Daarom 
werd op campus Uilenstede de kerstboom 
ingezet voor meer thuisgevoel en kerstsfeer. 
De Resident Assistents (internationale 
studentbeheerders) van Uilenstede 
voorzagen 40 huiskamers van fikse 
Nordmannen. Er was ook een wedstrijd 
voor de twee mooist versierde bomen. In 
Voorschoten kregen internationale studenten 
bezoek van onze YouTube-presentatrice 
Destiny, mét kerstgaven.
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EEN EERLIJK THUIS VOOR ELKE STUDENT

DUWO strijdt voor een eerlijk thuis voor elke student, ongeacht achtergrond en nationaliteit. De 
beschikbaarheid en betaalbaarheid van studentenhuisvesting zijn hierbij randvoorwaarden. 
Daarom zetten we ons onafgebroken in om het aanbod te vergroten, maar we realiseren ons 
dat het daarbij ook gaat om een woonbeleving die past bij het leven dat je leidt, om 
betrouwbare dienstverlening door DUWO, om de juiste extra services en het faciliteren van 
levendige communities.
In samenwerking met onderwijsinstellingen en gemeenten proberen we de individuele student 
optimaal in zijn omgeving te integreren. Dit doen we door op innovatieve wijze sociale 
functionaliteit centraal te stellen in de gebieden die we ontwikkelen. We kijken daarbij ook hoe 
studentenhuisvesting de aantrekkingskracht van gemeenten kan vergroten. Veiligheid en 
duurzaamheid staan hierbij voorop. 
Onze medewerkers zetten zich met grote betrokkenheid in om aan de woonwensen van onze 
klanten te kunnen voldoen. Zo werken we aan vlotte, adequate en persoonlijke dienstverlening, 
voor en met studenten.

DUWO Studentenhuisvesting
Professor Schermerhornstraat 4
2628 PZ  DELFT
E  zakelijk@duwo.nl 
T  088-2353896 (lokaal tarief)

DUWO.NL


