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Geachte DUWO, 
 
Bij deze reageren we op uw adviesaanvraag reistijdencriterium. In de zomer 2009 is in samenwerking met 
de HuCo (DSC) en Student&Huis (Virgiel) een enquête gestuurd naar 83 huizen met vragen over het 
reistijdencriterium. Er zijn 79 ingevulde enquêtes terugteruggekregen. 77 huizen waren negatief over de 
maatregel, slechts 2 huizen vonden de regeling schappelijk. Op 4 maart jl. heeft het ABo-bestuur de 
adviesaanvraag besproken in de VeRa, het samenwerkingsverband van 13 studentenverenigingen in Delft. 
Ook deze verenigingen toonden veel onbegrip voor de maatregel. Op kamers gaan is veel meer dan een 
vereenvoudiging van de logistiek van het naar college gaan. Het is voor veel mensen een essentieel 
onderdeel van zelfstandig worden en voor velen is het geen optie meer om thuis te blijven wonen na de 
middelbare school. Het algemene gevoel is dat deze maatregel onterecht een bepaalde groep voortrekt. 
 
De maatregel mist zijn doel: de groep nieuwe studenten die aan het reistijdencriterium voldoet is veel 
groter dan het aantal beschikbare kamers, waardoor er alsnog veel studenten van ver geen kamer krijgen 
via instemmingen in grote huizen. Daarnaast kost de regeling veel mankracht van DUWO om de controle 
uit te voeren. De regeling is ook ingrijpend in de cultuur van studentenhuizen, die gebaseerd is op het 
instemmingensysteem. De groepsdynamiek is juist bij grote huizen sterk aanwezig, door via een regeling in 
een huis binnen te komen biedt geen goede start in het huis en leidt tot scheve gezichten. Dit is 
onafhankelijk van de grootte van het huis.  
 
Het studentenhuisvestingsprobleem wordt steeds groter: er zijn meer aanmeldingen, terwijl er voor de 
zomer 2010 geen nieuwe kamers opgeleverd worden. Afgelopen jaar was in maart de drukte van de 
nieuwe studenten nog niet verdwenen, waarschijnlijk zal het komend jaar het hele jaar door druk zijn op 
instemmingen. DUWO is op zoek naar mogelijkheden om de eerstejaars die van ver komen tegemoet te 
komen. De enige structurele oplossing is meer kamers bouwen, maar op korte termijn worden niet genoeg 
kamers opgeleverd. Wellicht is er op korte termijn mogelijk meer ruimte te creëren door middel van een 
stimulans aan hospita’s. Samenwerking met de gemeente Delft op dit punt zou gewenst zijn. 
 
Aangezien de regeling doel mist en tot veel weerstand leidt bij de huidige bewoners, is ABo het oneens 
met de wijze waarop DUWO voorstelt het reistijdencriterium in te voeren. ABo is van mening dat het 
reistijdcriterium voor onzelfstandige eenheden (kamers in grote huizen) geen goede oplossing is.  
 
Wel willen wij, net als DUWO, studenten die van ver komen tegemoet komen. Uit ervaring merken we dat 
goed geïnformeerde studenten beter omgaan met het kamertekort. Als een aanstaande student weet dat 
kamers vinden lastig is, zal hij eerder op zoek gaan naar tijdelijke oplossingen en creatiever met het 
probleem omgaan. De verantwoordelijkheid voor het vinden van huisvesting ligt wat betreft ABo primair 
bij de aanstaande student, maar we vinden ook schappelijk om de slaagkansen van studenten van ver te 
vergroten. 
 
Daarom stellen wij vier oplossingen voor: 
 

1. Voer het reistijdencriterium in voor een gelijk aantal zelfstandige eenheden (eenpersoons huizen). 
Eerstejaars die van ver komen zijn dan uit de problemen wat betreft reizen en huisvesting en 
kunnen van daar eventueel door stromen naar een groter huis. De grote huizen kunnen op deze 
manier instemmingen blijven houden en eerstejaars selecteren die bij het huis passen. Op deze 
manier levert de maatregel minder weerstand op bij zittende bewoners en verstoort het de 
huizencultuur niet. 

 
2. Voer het reistijdencriterium in voor onderhuur via DUWO. Op deze manier zit de bewoner wel al 

in Delft. Hij of zij zit dus dichtbij de TU en kan zo makkelijker naar een nieuwe kamer zoeken. 
 

 



3. Maak de informatievoorziening naar aanstaande eerstejaars beter. Er zijn veel eerstejaars die niet 
tijdig beginnen met het regelen van woonruimte. Op dit moment vinden enige initiatieven plaats 
op het gebied van voorlichting. DUWO zou een samenwerkingsverband aan kunnen gaan, met de 
TU op het moment dat een aanstaande eerstejaars zich inschrijft een informatiepakket over op 
kamers gaan in Delft naar hem/haar verzenden. Daarnaast zou DUWO al op de 
Voorlichtingsdagen van de TU een prominentere rol kunnen spelen, om eerstejaars te informeren 
over het kamertekort en de noodzaak om het vinden van een kamer snel te starten. 

 
4. Breid de Kamerzoekdagen, georganiseerd door de VSSD en de Bolk, uit. De Kamerzoekdagen 

bieden de eerstejaars kennis en vaardigheden om een kamer te vinden, maar zorgen ook voor de 
juiste mindset over op tijd beginnen. Op dit moment komen de bezoekers van de 
Kamerzoekdagen voornamelijk vanuit de regio en het zuiden van het land. 

 
 
Wat betreft de toepassing van het criterium op basis van postcode of reistijd, wijzen wij erop dat de 
website www.9292ov.nl een vertekend beeld van reistijden zou kunnen geven, doordat het geen rekening 
houdt met de mogelijkheid om bijvoorbeeld te fietsen. Ook houdt het geen rekening met reiscomfort: 
twee uur reizen met een directe intercity biedt meer mogelijkheid tot studeren, dan een reis met 3 
overstappen. Echter sluit deze maatregel meer aan bij de logica van de student dan een criterium op basis 
van postcodes. We vragen echter wel om coulance omdat de website soms vreemde adviezen geeft. 
 
Met de eerste maatregel laten we het doel van uw voorstel overeind, terwijl tegelijkertijd meer rekening 
gehouden wordt met de belangen van de huidige bewoners. Wij verwachten dat de aanstaande eerstejaars 
die van ver komen Met vertrouwen zien wij uw implementatie van ons advies en uw reactie tegemoet. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens de Algemene Bewonersorganisatie, 
 
 
 
 
Frank Gorte 
Secretaris/Vice-voorzitter 
 
 

 


