
Delft, 1945. De Tweede Wereldoorlog is net afgelopen en de Technische Hogeschool (TH) in Delft 
wordt overspoeld door studenten die hun studie weer willen oppakken en de nieuwe eerstejaars. 
Maar er is een enorm gebrek aan woonruimte. De studentenhuizen zitten vol met daklozen uit de 
gebombardeerde steden Rotterdam en Den Haag. 

Enkele TH-professoren beseffen dat er snel iets moet gebeuren en richten de Stichting tot Huisvesting 
van Studenten der TH op. Deze voorganger van het huidige DUWO richt meteen enkele grote panden in 
als tijdelijke studentenhuisvesting. In 1949 bouwt de stichting binnen een half jaar tijd en met duizenden  
studenten het eerste studentencomplex in Nederland: het Duyvelsgat, midden in een weiland aan de 
rand van Delft. “In Delft wordt pionierswerk gedaan”, kopt een dagblad. Het complex wordt gebouwd 
met   voormalige legerbarakken, aangevoerd uit Friesland. De 200 studenten die er wonen, hebben 
voorzieningen die voor die tijd superluxe zijn: centrale verwarming, telefoon, douches en - jawel – een 
huishoudster. De huismeester houdt geiten, kippen en konijnen. Het Duyvelsgat is zo bijzonder dat het 
zelfs twee keer(!) bezoek van de koningin krijgt.

DUWO:VAN LEGERBARAK TOT CAMPUS



STUDENTENHUISVESTER AVANT LA LETTRE
Zo begon het ooit. Maar met de bouw van de allereerste echte studentenflat van Nederland 
(Oudraadtweg, 1958) en de toen grootste studentenflat van het land (Krakeelhof, 1968, bijna 600 kamers) 
groeide de Delftse stichting rap uit tot een studentenhuisvester avant la lettre. En vandaag de dag is deze 
stichting – nu DUWO – een begrip als het gaat om studentenhuisvesting. Circa 33.000 woningen in veel 
soorten en maten zijn beschikbaar voor studenten in Amsterdam en omgeving, Den Haag, Delft, Leiden, 
Wageningen en Deventer. De meeste zijn te vinden in grote moderne studentencomplexen op levendige 
campussen, maar er zijn ook nog veel kamers in de traditionele studentenhuizen in de binnensteden. 

Oudtraadtweg Krakeelhof

INTERNATIONALISERING
In al die studentenhuizen en –complexen moeten we in de ruim zeventig jaren van ons bestaan vele 
honderdduizenden studenten aan een dak boven hun hoofd hebben geholpen. Eind jaren tachtig kwamen 
daar ook internationale studenten bij. Het begon met een speciaal complex voor deze doelgroep in 
Delft (Sebastiaanshostel, 1991), het eerste in het land. Ondertussen kwam de internationalisering in het 
hoger onderwijs overal op gang. Tegenwoordig is er in alle DUWO-steden huisvesting voor buitenlandse 
studenten. Gemeubileerd, gestoffeerd en voorzien van een keukenpakket (ca. 8.000 woningen), maar in 
kleinere mate ook in de ‘gewone’ studentencomplexen (een mogelijkheid voor studenten die een volledige 
studie in ons land volgen). 



GROOT PRINCIPE: BETAALBAAR 
Tijdens ons hele bestaan is er één groot principe waarvoor we ons altijd hard hebben gemaakt: de 
betaalbaarheid van de huren. Boeken of bier? Meer lenen? Toch maar weer even de spaarrekening 
aanspreken? Pas vanaf de 24ste weer stappen… De meeste studenten herkennen het wel. Dan is het 
wel zo prettig als de huur van je kamer betaalbaar is. We zorgen er bij DUWO voor dat de huurprijzen 
niet boven een bepaalde grens uitkomen. Maar alle waar naar zijn geld: een splinternieuwe zelfstandige 
woning is duurder dan een kamer in een studentenflat uit 1966. Voor een zelfstandige woning kun je wel 
vaak huurtoeslag aanvragen. Omdat alle beetjes helpen, proberen we – waar mogelijk – ook kortingen te 
regelen voor gemeenschappelijke diensten.  

WIE DOEN HET BIJ DUWO?
Heel veel mensen. We werken met 172 mensen aan onze studentenhuisvesting. Op ondersteunende 
afdelingen zoals ICT en Financiën, een afdeling Vastgoed die de (nieuwbouw)plannen bedenkt of 
begeleidt, een afdeling die de verhuur regelt en vragen van huurders beantwoordt, technische mensen 
van het bedrijfsbureau die het onderhoud begeleiden en beleidsmedewerkers. Voor huurders zijn de 
meest in het oog springende DUWO-medewerkers de beheerders, technisch en sociaal beheerders, die 
ook af en aan bij de studentencomplexen te vinden zijn.   



DE SAMENWERKING! 
Bij al haar werk zoekt DUWO steeds samenwerking met partners op alle fronten: huurders, 
onderwijsinstellingen, overheden, studentenorganisaties, collega-corporaties en vastgoedontwikkelaars. 
Sommige van die partners hebben invloed op het beleid via de in 2005 opgerichte Adviesraad 
Studentenhuisvesting en huurders hebben dat met de eigen bewonersorganisaties. Met overheden 
en onderwijsinstellingen worden prestatieafspraken gemaakt en met uiteenlopende partners worden 
projecten uitgevoerd. DUWO staat altijd open voor meer samenwerking op nieuwe terreinen, ook buiten 
het eigen werkgebied.  

WAAR DOEN WE HET ALLEMAAL VOOR?
De hamvraag. Voor ons geldt: we willen meehelpen om je studententijd echt tot de mooiste tijd van je 
leven te maken door je een goede en betaalbare woning met de juiste faciliteiten te bieden. Op een 
kleinere schaal doen we het ook voor leuke kattenbelletjes in de envelop van een ingeleverde sleutel: 
“Dear DUWO, thank you so much for giving me a place to live my fi rst year in Amsterdam. I made so many 
memories here, thanks to you.” 


