
‘DE MOOISTE TIJD VAN JE LEVEN’

Studeren betekent kennis vergaren, het leven ontdekken en op jezelf wonen. Dat maakt 
de studententijd spannend en daarmee ‘de mooiste tijd van je leven’. DUWO wil 
bijdragen aan die mooiste tijd, door het op jezelf wonen voor elke student bereikbaar te 
maken, ongeacht achtergrond en nationaliteit. De beschikbaarheid en betaalbaarheid 
van studentenhuisvesting zijn hierbij randvoorwaarden. Maar we realiseren ons ook dat 
het gaat om een woonbeleving die past bij het leven dat je leidt, om betrouwbare 
dienstverlening door DUWO en om de juiste extra services en het faciliteren van 
levendige communities.

In samenwerking met onderwijsinstellingen en gemeenten werken wij aan het optimaal 
integreren van de individuele student in zijn omgeving. Dit doen we door samen op 
innovatieve wijze sociale functionaliteit centraal te stellen in de gebieden die we 
ontwikkelen. We kijken daarbij ook hoe studentenhuisvesting de aantrekkelijkheid 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 wij aan vlotte, adequate en persoonlijke 
dienstverlening, voor en met studenten.
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“Als je dan die blije studentengezichten ziet en merkt dat 
ook de universiteit blij is met die vernieuwde woningen, 
weet je weer waarvoor je het doet,” merkte 
werkvoorbereider Sjaak ten Brink na de vernieuwing van 
een zestig jaar oude studententoren op campus 
Uilenstede op. 

Na jaren van grootschalige nieuwbouw legde DUWO zich 
in 2018 ook toe op een fl inke kwaliteitsverbetering en 
verduurzaming van het bestaande bezit, vaak uit de jaren 
vijftig en zestig. Want de oudjes in de 
studentenhuisvesting doen het nog best! 

DUWO is al ruim zeventig jaar studentenhuisvester en 
stond aan de wieg van de eerste grootschalige 
studentenfl ats in het land. Het overgrote deel staat er nog 
steeds. Ze hebben vaak een hele historie. Met 
legendarische verhalen. Of de herinnering aan inmiddels 
bekende Nederlanders die er in hun studententijd 
woonden. Of gewoon met de associatie ‘oergezellig’. Ook 
onder studenten zijn ze vaak (nog steeds) populair. En nu 
worden ze beetje bij beetje opgeknapt, verduurzaamd, 
gerenoveerd. Zodat ze weer voor generaties studenten 
een fi jn dak boven het hoofd kunnen zijn. 

In 2018 werden sommige van die oudjes al aangepakt. 
Zoals bijvoorbeeld de Groene Toren (B) op Uilenstede, of 
Toren 7 van de Opaalcampus (meer van middelbare 
leeftijd) of de Roland Holstlaan en E. du Perronlaan in 
Delft. Sommige daarvan werden volledig of deels 
vernieuwd, sommige werden omgebouwd van kamers tot 
zelfstandige woningen. En in alle gevallen werden ze fl ink 
verduurzaamd, zodat ze straks niet compleet worden 
overvallen door de energietransitie.

We gaan verder met deze kwaliteitsverbetering van 
bestaand bezit. In 2018 begonnen we ook met 
voorbereidingen voor de aanpak van de Thorbeckehof 
(Oegstgeest) en Krakeelhof (een legendarische 
studentenfl at in Delft). Gericht beleid zorgt ervoor dat we 
daar ook in komende jaren mee doorgaan én dat er nog 
voldoende ruimte is om te investeren in de broodnodige 
nieuwbouw.

DE OUDJES DOEN 
HET NOG BEST!



76%
in eigendom

54%
zelfstandig 

46%
onzelfstandig

76%
voor Nederlandse 

studenten

24%
voor internationale 

studenten

79%
onder kwaliteits-
kortings grens 
van € 417 

902
in uitvoering 
en ontwikkeling

Inschrijfduur 
woning 
toegenomen tot 

Inschrijfduur 
kamer
toegenomen tot  

AANTAL WONINGEN PER REGIO

24%
in beheer

Amsterdam

11.111

Leiden

6.819

Delft

10.297

Den Haag

3.328

Deventer/ Wageningen

968

186
meer in exploitatie 

49maanden

24maanden

Wat deed DUWO in 2018? Anders dan voorgaande jaren leverden we een bescheiden aantal 
nieuwe studentenwoningen op. Waaronder de prachtige woningen in de Leidse Meelfabriek en 
de omgebouwde kamers in het Amsterdamse universiteitspand Oudemanhuispoort. Maar vooral 
ontwikkelden we gericht beleid om onze oude studentencomplexen te vernieuwen en fl ink te 
verduurzamen. Sommige daarvan werden al aangepakt en andere staan op de nominatie. 
Duurzaamheid was in alle opzichten een nadrukkelijk motief, buiten en binnen DUWO. Enkele 
complexen kregen zonnepanelen en daarvan komen er nog veel meer. Nieuwe technieken voor 
duurzamer wonen werden onderzocht voor studentencomplexen en soms toegepast. En ons 
tweede, maar niet minder belangrijke, duurzaamheidspoor werd ook gelopen: studenten zijn 
zeer geïnteresseerd in duurzaamheid, dus zorg dat je ze meekrijgt! Bijvoorbeeld met de 
succesvolle Student Energy Race en andere acties om duurzaam bewonersgedrag te stimuleren. 
Nieuwbouw komt er in komende jaren overigens ook nog genoeg, want de focus op bestaand 
bezit gaat samen met goede mogelijkheden voor investering in nieuwbouw.
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Prestatie 2018 Norm

• Solvabiliteit bedrijfswaarde  WSW  52,9%  minimaal 20%

• Dekkingsratio   31,4%  maximaal 50%

• Rentedekkingsgraad ICR   2,5 minimaal 1,4

• Loan to value   44% maximaal 75%
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