DUWO IN VOGELVLUCHT 2020
WAARDEER HET, REPAREER HET

INLEIDING

OM VERSPREIDING VAN HET CORONAVIRUS
TE VOORKOMEN IS ONS KANTOOR GESLOTEN.

De coronapandemie die ons land in maart 2020 tot stilstand
bracht, had grote invloed op ons werk als studentenhuisvester
en ook op onze bewoners. We werkten het grootste deel van
2020 met coronabeperkingen. Het vereiste veel inventiviteit
en inzet om op de situatie in te spelen en alles in goede banen
te leiden. We hebben er alles aan gedaan om ondanks de
beperkingen onze studenten van dienst te zijn. Daarnaast
hebben we veel werk aan ons vastgoed verricht. Onder het
motto ‘Waardeer het, repareer het’ stond het jaar 2020 voor ons
in het teken van onderhoud, verduurzaming en transformatie
van bestaande bouw. Verschillende projecten konden worden
afgerond, terwijl plannen voor meer werden gemaakt. Daarnaast
is hard gewerkt aan de voorbereiding van nieuwbouw. Natuurlijk
gaan we hier de komende jaren mee door.
Kijk in DUWO in vogelvlucht 2020 met ons mee hoe het ons
verging: beelden van een jaar studentenhuisvesting met corona,
maar ook met veel resultaten.

TO PREVENT THE SPREAD OF THE CORONA
VIRUS, OUR OFFICE IS CLOSED.

Om sleutels af te halen of te programmeren, kun je aanbellen.
For collecting or programming keys, please ring.
Vanwege de coronamaatregelen mogen er
maximaal
personen tegelijk in de ruimte.



Het is verplicht om een mondkapje te dragen.
Houd te allen tijde 1,5 meter afstand van elkaar.



Due to the corona measures, a maximum of
people are allowed in the hallway at the same time.

Face masks are required.
Please maintain 1.5 meters distance at all times.

Voor overige vragen neem contact op met de klantenservice via
0900-2353896 of scan de QR code en vul het contactformulier in.

For further questions please contact our customer service
on 0900-2353896 or scan the QR code and ﬁll out the contact
form on our website.

STUDENTENHUISVESTING IN CORONATIJD
SOCIAAL BEHEER EN DIENSTVERLENING

Ook sociaal beheer op de complexen vereiste wat kunsten vliegwerk. Niet alleen van medewerkers, die veel online
moesten doen en veel minder in studentencomplexen
aanwezig konden zijn. In het beheer konden we gelukkig
rekenen op de steun van onze studentbeheerders. En
ook van onze bewoners kregen we veel medewerking.
Ze zorgden goed voor huisgenoten, buren en vrienden,
leefden maatregelen meestal goed na en bleven op hun
kamer bij een besmetting. Op de foto: studentbeheerders
reiken bewoners droogtorens voor wasgoed uit (als
brandpreventie).

PERSOONLIJKE INHUIZING

Het coronavirus had grote invloed op ons werk als studentenhuisvester. Alles moest ineens anders: verhuur, inhuizing van
studenten, beheer, reparaties, onderhoud en het contact met onze
klanten. De eerste grote uitdaging was in mei de coronaproof
inhuizing van 100 nieuwe woningen in het Rode Kruisgebouw in
Den Haag. Studenten kregen een één-op-één-rondleiding door
het gebouw en er lag een presentje klaar op hun kamer. Het werd
zeer gewaardeerd. Ook de 7.400 studenten van de zomerinstroom
werden coronaproof ingehuisd. Uiteindelijk leverden deze
inhuizingen met de hulp van veel studentbeheerders zelfs een
hoger klanttevredenheidscijfer op.
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ONZE BEWONERS IN CORONATIJD
VERFACTIE

Studenten werden hard geraakt door de
coronapandemie. Online studeren, geen leuke
dingen met studiegenoten meer, feestjes zijn
onmogelijk, nauwelijks vrienden op bezoek:
eenzaamheid ligt op de loer. Door besmetting
zitten sommige studentenhuizen vaak en lang
in quarantaine. Om het thuis zitten te verlichten
boden we studentenhuizen een verfpakket
aan. Daarmee konden ze gemeenschappelijke
ruimten schilderen, praktisch of creatief. Met 250
uitgereikte verfpakketten was de actie een succes.

INTERNATIONALE STUDENTEN

Voor internationale studenten, vaak zonder sociaal netwerk
in Nederland, was de impact nog groter. Dat bleek ook uit
onderzoek wat DUWO liet doen (zie ook onderstaande link). Naar
aanleiding van de uitkomsten hebben we een speciale nieuwsbrief
uitgebracht, een online spreekuur gehouden en speciale video’s
op Facebook verzorgd, zoals bijvoorbeeld over een dag uit het
quarantaineleven van student Dhruf. Vanaf 1 juni begonnen we
– waar mogelijk - met heropening van onze gesloten common
rooms, helaas tijdelijk tot aan de volgende lockdown.

Klik hier als je meer over het onderzoek internationale
studenten in coronatijd wilt lezen.

THE COMMON
ROOM IS OPEN!
VEEL PLEZIER MET ELKAAR!
HAVE FUN TOGETHER!
Let op!
Vanwege de coronamaatregelen mogen er maximaal
personen
tegelijk in de ruimte. Houd te allen tijde 1,5 meter afstand van elkaar.

E VOORKOMEN
RUS TAttention!
AN HET CORONAVI Due to the corona measures, a maximum of
V
G
N
I
D
I
people are allowed in
E
R
P
S
R
E
V
OM
LSJEBLIEFT.
NIET GEBRUIKEN A the common room at the same time. Always maintain a 1. 5 meter distance.
M
O
O
R
N
O
M
M
O
C
E
DEZ
ONA VIRUS, Bij/vóór binnenkomst
Draag een mondkapje.
PREAD OF THE COR
je handen wassen.
Wear a facemask.
TO PREVENT THE S
.
M
O
O
R
N
O
Wash
your
hands
M
M
O
C
E THIS
before/when entering
PLEASE DO NOT US
the common room.

altijd open.
htroute en blijft
rdeel van de vluc
always open.
mon room is onde
pe route and is
Attentie: deze com
is part of the esca
room
mon
com
Attention: this

3

Nies in je elleboog.
Bij hoesten, koorts etc. kom
je niet in de common room
Sneeze into your elbow.
Are you coughing, feeling
feverish et cetera? Do not
enter the common room.

Houd rekening met
omwonenden en
voorkom overlast.
Take account of the
neighbours. Avoid creating
any disturbance.

KORVEZEESTRAAT

Twee vliegen in één klap aan de Korvezeestraat in
Delft: onderhoud en verduurzaming in één project.
In 528 woningen kwamen nieuwe keukens en
sanitair gecombineerd met elektrisch koken. De
bewoners hoefden in eerste instantie niet eens
te verhuizen en hadden buiten douchecabines,
toiletten, een gemeenschappelijke keuken en een
studieruimte. Later moest er wel worden verhuisd
vanwege de coronamaatregelen. Zo kon het grote
project met enige vertraging worden afgerond.

ONDERHOUD EN VERDUURZAMING SAMEN
THORBECKEHOF

Iets soortgelijks gold voor het groot
onderhoud en de verduurzaming van
de Thorbeckehof in Oegstgeest. Ook
hier hoefden de huurders van de 180
woningen niet naar elders te verhuizen,
maar konden ze in wisselwoningen
en een noodstudieruimte terecht.
Beheerders leverde daarvoor veel
maatwerk. Behalve duurzame installaties
kreeg het complex ook zonnepanelen.
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OMGEBOUWD TOT STUDENTENHUISVESTING

RODE KRUISGEBOUW WERD STUDENTENCOMPLEX

Vroeger het kantoor van het Rode Kruis in Den Haag, nu een prachtig
studentencomplex met 100 kamers. We bouwden het voormalige
kantoor om op verzoek van de gemeente Den Haag. De woningen
zijn bedoeld voor vijf jaar. We maakten er ook tien trendy ingerichte
gemeenschappelijke ruimtes met grote keukens om gezamenlijk te koken.

DE ZEVEN PROVINCIËN

In De Zeven Provinciën in Voorschoten werden mooie common
rooms ingericht. De ombouw van dit voormalige verzorgingshuis
tot studentenhuisvesting was in 2020 helemaal klaar. In 2019 werden
er 88 al nieuwe kamers voor studenten opgeleverd. Afgelopen jaar
nog eens 52, samen met de nieuwe common rooms.
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VERDUURZAMING

SCIENCE PARK I AARDGASVRIJ

Een groot project voor verduurzaming werd
uitgevoerd in Amsterdam. In ruim een half jaar tijd
maakten we ruim 720 studentenwoningen in het
grootste studentencomplex in de stad aardgasvrij.
In oktober ging de gaskraan van Science Park I
definitief dicht en gingen de warmtepompen aan.
We hebben gelijk ook de warmwaterinstallatie
vervangen. De gemeente Amsterdam maakte dit
project mogelijk met een flinke subsidie.

DUURZAAMHEID DOOR VERGROENING
Een ander project voor verduurzaming werd
uitgevoerd aan de Mina Krusemanstraat in Delft
waar we onder meer dakisolatie en zonnepanelen
hebben aangebracht In Leiden zorgden we
nog voor een andere soort verduurzaming. Een
studentencomplex kreeg op initiatief van een van
onze studenten een groen dak. En de tuindienst
verruilde bij een studentencomplex een halve
vierkante kilometer stenen voor groen. Er werden
ook twee dozijn fruitbomen aangeplant, waar
bewoners uiteindelijk zelf van kunnen plukken.
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AANSTAANDE NIEUWBOUW
SCHILPEROORTPARK IN LEIDEN

In 2020 werd veel nieuwbouw voorbereid. Projecten
waarmee we in het nieuwe jaar al kunnen beginnen of
daarna. Een ervan is Schilperoortpark: 289 woningen
in het Bio Science Park in Leiden. In oktober tekenden
we daarvoor een erfpachtovereenkomst met de
Universiteit Leiden. Het wordt een mooi, duurzaam
en natuurinclusief gebouwd complex, met ook weer
goed ingerichte gemeenschappelijke ruimten: een
studiecafé, een studieruimte en een game & playroom.
Hiermee hopen we in 2021 al te kunnen beginnen.

SLUISBUURT IN AMSTERDAM

In januari ondertekenden we een
overeenkomst voor de bouw van
studenten- en jongerenhuisvesting
in de toekomstige Sluisbuurt op
Zeeburgereiland: twee gebouwen met
750 woningen. Ook hier wordt alles
groen en duurzaam. De rest van het jaar
waren we bezig met de planontwikkeling,
in 2021 volgt verdere uitwerking.
Wanneer de nieuwbouw begint weten we
nog niet zeker. Misschien eind 2021.

BALTHASAR VAN DER POLWEG

In 2021 hopen we aan de Balthasar van der
Polweg op de Delftse TU campus ook te kunnen
beginnen met de bouw van 136 zelfstandige
studentenwoningen. Het ontwerp van
Studioninedots bevat ook een centraal in het
gebouw gelegen een ontmoetingsruimte, een
collectieve buitenruimte en een groendak.

VERHEESKADE

In Den Haag wordt een nieuw complex met 520 zelfstandige studentenwoningen gebouwd wat we al hebben aangekocht van ontwikkelaar Ten
Brinke/Bond Development. Kant-en-klaar opgeleverd, maar wel gebouwd
met onze inbreng: de ruimtelijke, kwalitatieve en programmatische
criteria uit ons Programma van Eisen. Ook met fijne voorzieningen
voor de bewoners, waaronder twee common rooms, twee gezamenlijke
daktuinen en mogelijk zelfs een klimhal. Het verrijst in drie jaar tijd in
Laakhaven, waar grote gebiedsontwikkeling op stapel staat.
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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
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