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Abtswoude is een voormalig verzorgingstehuis van Pieter van Foreest. Door veranderingen 
in de zorgwet was het verzorgingstehuisdeel niet meer geschikt en moest het sluiten. Aan het 
verzorgingstehuis zat nog een vleugel met aanleunwoningen en deze appartementen bleven 
behouden. Samen met CoJo Vastgoed, Pieter van Foreest en Perspektief heeft SHS Delft in het 
leegstaande deel van het pand woningen gerealiseerd voor 110 studenten en 34 cliënten van 
Perspektief. Het is een uniek project waar drie doelgroepen met een kwetsbare positie op de 
huizenmarkt bij elkaar komen. 

Begin 2017 heeft het toenmalige bestuur van SHS Delft voor het eerst Abtswoude bezocht. Er 
is toen met Pieter van Foreest afgestemd dat SHS antikrakers in het pand zou plaatsten tot alle 
plannen rond zouden zijn en de bouw was begonnen. In het voorjaar en de zomer van 2017 is het 
bestuur druk bezig geweest met het opstellen en aanscherpen van alle plannen en is het bidbook 
opgesteld. In september 2017 werd het plan officieel goedgekeurd door Pieter van Foreest en kon 
het plan van start gaan!

Er zijn in totaal 14 studentenhuizen gerealiseerd met een grootte van 3 tot 14 studenten. Ook 
zijn er vanwege de lay-out van het pand vier studentenstudio’s gerealiseerd. Alle studenten 
zijn geplaatst naar aanleiding van een selectieprocedure. Hier werden hun woonvoorkeuren 
geïnventariseerd, maar werd ook naar hun motivatie om in dit bijzondere project te willen wonen 
gekeken. Studenten konden zich ook als groep aanmelden en deze hebben voorrang gekregen bij 
de selectie. Dit is gedaan omdat het niet alleen administratief makkelijker is, maar ook omdat bij 
groepen al een sociale structuur aanwezig is. De studenten uit deze groepen zullen elkaar eerder 
aanspreken op elkaars gedrag. 

In het pand worden 32 studio’s gerealiseerd voor de cliënten van Perspektief. De kamers zijn 
bedoeld voor economisch daklozen. Deze mensen zijn vanwege verschillende omstandigheden 
dakloos geraakt, bijvoorbeeld door financiële problemen of scheiding. In Abtswoude zijn 
een beheerder en twee maatschappelijke werkers aanwezig voor toezicht en ondersteuning. 
Daarnaast heeft elke bewoner een eigen persoonlijk begeleider om te werken aan terugkeer in de 
maatschappij.

SHS Delft heeft geen ingrepen gedaan bij de appartementen van de aanleunbewoners. Dit deel 
van het pand valt nog steeds onder Pieter van Foreest en is in hun beheer. 

Op de begane grond is een grote gemeenschappelijke ruimte van ongeveer 400 vierkante 
meter. Deze ruimte was vroeger de eetzaal voor zowel het verzorgingstehuis als voor de 
aanleunwoningen. Met de sluiting van het verzorgingstehuis ging ook deze dicht. Hierin 
is uiteindelijk de Woonkamer van de Wijk gerealiseerd. Hier kunnen alle bewoners elkaar 
ontmoeten en zijn de omwonenden ook welkom om een kopje koffie te drinken of om mee te 
doen aan activiteiten.

Het project is van tijdelijke duur. SHS Delft is gespecialiseerd in het transformeren van panden 
voor een beperkte periode en heeft deze expertise ook bij Abtswoude ingezet. Het project zal 4 
jaar duren maar kan verlengd worden met nogmaals een periode van 4 jaar of telkens met 1 jaar. 
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Het bestuur komt voor het eerst met Pieter van Foreest in contract. Abtswoude wordt voor 
het eerst besproken.

Samen met CoJo Vastgoed wordt een voorstel ingediend bij Pieter van Foreest. SHS plaatst  op 
verzoek van Pieter van Foreest 10 anti-krakers in het pand.

Perspektief bezichtigt voor het eerst Abtswoude en hun woonwensen worden besproken. 

Er wordt gewerkt aan de uitwerking van de woonwensen van de verschillende partijen en de 
conceptvorming.

In een gesprek met Pieter van Foreest wordt de gemeenschappelijke ruimte op de begane 
grond besproken. Pieter van Foreest wil hier graag een publieke functie aan toekennen in het 
thema ‘Kunst en Cultuur’. 

De conceptversie van het bidbook wordt gedeeld met Pieter van Foreest.

Op 12 september krijgt SHS het telefoontje dat de Raad van Toezicht  van Pieter van Foreest 
het definitieve bidbook heeft goedgekeurd. Het plan kan nu officieel van start!

Op 4 oktober vindt de inloopavond plaats voor de buurtbewoners. De uitnodigingen hiervoor 
zijn door de wijk verspreid.

Op 26 oktober dient het bestuur de vergunningsaanvraag in. Er kan binnenkort gestart 
worden met de niet-vergunningsplichtige werkzaamheden. 

Op 1 november worden de overeenkomst tussen Pieter van Foreest en CoJo Vastgoed en 
tussen SHS Delft en CoJo Vastgoed getekend tijdens een formeel tekenmoment.

Op 10 november vindt het Stadmakerscongres plaats, waarbij de Design&Build workshop in 
samenwerking met de Veldacademie centraal staat. Tijdens deze workshop wordt er door 
studenten gewerkt aan het ontwerp voor de Woonkamer van de Wijk.

Het bestuur organiseert een expositiemiddag voor de aanleunbewoners en de buurt om het 
ontwerp van de Woonkamer van de Wijk te presenteren.

Op maandag 27 november worden de studentenkamerinschrijvingen geopend. Op 
dinsdagavond hebben we de gewenste 125 inschrijvingen gehaald.

Op 22 december ontvangt het bestuur bericht dat de vergunning voor Abtswoude is verleend!

Half januari vindt het eerste oplevermoment plaats. Er huizen zo’n 40 studenten in.

Alle studenten zijn ingehuisd. Ook zijn de eerste Perspektief-bewoners ingetrokken.

Er wordt een welkomstborrel voor alle bewoners van het pand georganiseerd, om ze welkom 
te heten en elkaar te laten ontmoeten.

Op 24 april wordt het project officieel geopend door Marja van Bijsterveldt, de burgemeester 
van Delft en Robert Mudde, de vice-rector van de TU Delft.

Het technisch beheer wordt door SHS Delft overgedragen aan Harry Vonk (CoJo housing). 

De laatste Perspektief-bewoners huizen in. 

Start van het  ontwikkelen en invulling geven van de Woonkamer met Delftse partners als 
stichting DelftsPeil en de VAK

Datum van aflopen project zonder verlenging. 

GLOBALE TIJDLIJN



DUURZAAMHEID

In dit project is meer focus op duurzaamheid komen te liggen dan in eerdere projecten van 
SHS Delft. Het transformeren van leegstaande panden en het gebruiken van bestaand vastgoed 
is al een duurzame oplossing. Daarnaast probeert SHS Delft echter de transformatie van 
het pand zelf ook te verduurzamen. In Abtswoude is er veel hergebruikt. Zo is de bestaande 
structuur zo veel mogelijk behouden en is per kamer gekeken welke ingrepen nodig waren. 
Zo zijn bestaande vloeren en het aanwezige sanitair zo veel mogelijk behouden en zijn alle 
keukens in de studentenhuizen uit een te slopen pand gehaald. Bij de meeste keukens komen 
zelfs de elektrische kookplaten uit dit pand. Verder zijn ook alle TL-buizen vervangen door LED 
verlichting en zijn alle nooduitgangbordjes afkomstig uit een ander pand. 

SHS Delft biedt Abtswoude aan als proeftuin voor duurzame initiatieven van studenten en 
startups. Zij krijgen bij SHS Delft de kans om hun idee te testen op een pilotlocatie. In Abtswoude 
worden onder andere A+++ wasmachines en koelkasten geleased van HOMIE en staat er een 
pergola van Sunmotion met zonnepanelen die energie opwekt en tegelijkertijd schaduw biedt. 

Bij SHS Delft is het bestuurslid vastgoed verantwoordelijk voor het ontwerp en de uitvoering 
hiervan. Het bestuurslid vergadert met de hoofdaannemer en bewaakt de kwaliteit van de 
bouw. In overleg met de verschillende onderaannemers en de hoofdaannemer is de kwaliteit 
bepaald. Deze is vervolgens vastgelegd op de vierde verdieping en een ruimte op de derde 
verdieping in een soort ‘mock-up’ kamers voor de rest van het pand. Met de hoofdaannemer 
is meer gedetailleerd besproken wat de gewenste kwaliteit moest worden van de ruimtes. 
Dit werd gedaan in de bouwvergaderingen gedurende de hele bouwperiode. Deze vonden 
minimaal twee keer per week plaats. Verder is ervoor gekozen om per kamer een to-do lijst te 
maken. Deze lijsten zijn op de kamerdeuren geplakt in steekwoorden zodat de bouwvakkers 
precies wisten wat er per ruimte gedaan moest worden. Daarnaast zijn ook de plattegronden 
gebruikt om het ontwerp duidelijk te maken naar de bouwvakkers en aannemers.  

Bij oude panden wijken de plattegronden vaak af van de realiteit. Hierdoor zullen elementen 
aan het originele ontwerp veranderen tijdens de bouw. Door veel aanwezig te zijn op de 
bouw als bestuur konden problemen snel opgelost worden. Door deze aanwezigheid kunnen 
beslissingen snel genomen worden en kan de kwaliteit van het resultaat bewaakt worden. 
De betrokkenheid van SHS Delft bij de bouw zorgde ook voor enthousiasme onder de 
bouwvakkers. Dit resulteerde niet alleen in een goede werksfeer maar ook in sociale bijdrages 
van de onderaannemers aan de grote gemeenschappelijke ruimte, de Woonkamer van de Wijk. 

Er is gekozen om gefaseerd op te leveren, zo konden er al eerder inkomsten worden 
gegenereerd. De vierde, en bovenste, verdieping is als eerst verbouwd. Er is gekozen om de 
werkzaamheden van boven naar beneden uit te voeren. Zo konden de bewoners al tijdens de 
bouw inhuizen vanaf de vierde verdieping. De eerste studenten zijn half januari 2018 in het 
pand gaan wonen. 

DE BOUW



WOONKAMER van de WIJK
Voor het ontwerp van de grote gemeenschappelijke 
ruimte in het pand is een samenwerking aangegaan 
met de Veldacademie en is de Design&Build workshop 
georganiseerd. Deze begon met een ontwerpsessie op 
het Stadmakerscongres in Rotterdam op 10 november 
2017. De studenten van de TU Delft en TU Berlijn 
en architecten Ralf Pasel en Kristjan Kaltenbach zijn 
enthousiast aan de slag gegaan met de opgave: hoe 
zorgen wij ervoor dat alle bewoners van het pand en 
de wijk deze ruimte gaan gebruiken door middel van 
het ontwerp? Uit het vooronderzoek kwam voort dat 
samen eten een van de belangrijkste elementen voor 
in de Woonkamer zou moeten zijn. Daarom zijn in het 
ontwerp drie keukenblokken toegevoegd. 

Vervolgens heeft architect Kristjan Kaltenbach 
de ontwerptekeningen vertaald naar technische 
bouwtekeningen. Onder begeleiding van hem en 
meubelmaker Mark Heumer hebben een heel aantal 
studenten die in Abtswoude zouden gaan wonen de 
meubels gebouwd in de zogenaamde bouwweek. 
Tijdens deze week hebben de aanleunbewoners ook 
hun steentje bijgedragen door lunch te verzorgen 
voor de harde werkers. Zo hebben studenten en 
aanleunbewoners al gelijk kennis kunnen maken met 
elkaar en met hun toekomstige Woonkamer van de 
Wijk.

Daarbij zijn vele andere functies toegevoegd om de 
ruimte divers en aantrekkelijk te maken, zoals een 
koffiebar, bibliotheek, studieplekken en spelkamer, 
met onder andere biljart- en pingpongtafel. 

Nadat het ontwerp klaar was, is het ontwerp in de 
Woonkamer 1 op 1 nagemaakt van karton. Dit is toen 
gepresenteerd aan de ouderen in het pand. Zo konden 
zij ook goede tips geven over het uiteindelijke plan. 
Tips als ‘deze drempel is te hoog’ of ‘deze bocht kan ik 
niet maken met mijn rollator’ hebben geholpen om de 
ruimte voor iedereen toegankelijk en goed bruikbaar 
te maken.



Beheer & Exploitatie
De laatste bewoners zijn eind maart in het 
pand komen wonen en op 24 april 2018 heeft 
de officiële opening van Abtswoude Bloeit 
plaatsgevonden. Ook de Woonkamer van de 
Wijk is sindsdien volop in gebruik. 

Voor de exploitatie zijn drie beheerders 
aangesteld. Voor het administratief beheer 
van de studenten is Harry Vonk vanuit 
CoJo Housing aangesteld. Studenten 
tekenen bij hem hun contract en kunnen 
voor technische vragen bij hem terecht. 
Voor alle cliënten van Perspektief is er 
ook een beheerder aangesteld. Samen met 
twee maatschappelijk werkers op locatie 
ondersteunen zij hun bewoners. Als laatste 
is er ook een sociaal beheerder aangesteld 
voor het pand. Dit is Danny Kandouw. Hij is 
het aanspreekpunt voor de buurtbewoners 
en aanleunbewoners en daarmee de schakel 

tussen alle doelgroepen. Ook is Danny de 
beheerder van de Woonkamer van de Wijk en 
zorgt hij dat er activiteiten kunnen worden 
georganiseerd door enthousiaste organisaties 
en buurtbewoners.

Om de Woonkamer van de Wijk op gang te 
helpen is er een samenwerking aangegaan 
met twee culturele organisaties, De VAK en 
Delftspeil. Zij zullen verschillende activiteiten 
gaan organiseren voor zowel de bewoners 
als omwonenden, allemaal passend in het 
Kunst en Cultuur thema van Abtswoude.Voor 
deze activiteiten is in samenwerking met 
de Stichting DelftsPeil met succes fondsen 
geworven bij de gemeente Delft, Stichting 
Doen en Fonds1818. Hier kunnen niet alleen 
organisaties aanspraak op maken, maar ook 
Delftenaren met een leuk idee! 

Voor een overzicht van alle activiteiten die zullen plaatsvinden, kunt u op de website kijken: 
www.abtswoudebloeit.nl!



in samenwerking met:


