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STEEDS VERDER VERBETEREN
Net als bij eerdere grootschalige complexen in Amsterdam (Ravel Resi-
dence en Amstelhome, goed voor ruim 1.300 studentenwoningen) vormen 
Jan Snel en Van den Pol Elektrotechniek in Vaals een geoliede machine. 
Beide Montfoortse bedrijven werken al tientallen jaren samen. Van den 
Pol is in Vaals verantwoordelijk voor de E-installaties, verlichting, datanet-
werk, CCTV en brandmeldvoorziening. Alle voorzieningen worden zoveel 
mogelijk vooraf ingebouwd in de prefabwerkplaats van Jan Snel. 

“Op locatie zijn de units gekoppeld en hebben wij de installaties 
voor de algemene voorzieningen aangelegd”, zegt Bob Oostendorp, 
projectleider namens Van den Pol. Op het dak van de eerste fase van 
het complex zijn 368 zonnepanelen geplaatst. Het gebruik van LED 
en bewegingssensoren draagt eveneens bij aan het duurzame karakter 
van de studentenwoningen.

In Vaals blijkt de brede expertise van Van den Pol opnieuw een groot 
voordeel. “Bij de units ligt de nadruk op woningbouw maar door de 
algemene voorzieningen heeft het complex ook utilitaire kenmerken. 
In beide gevallen komen onze specialisten van pas.” Verbetering is 
een rode draad bij de samenwerking tussen Jan Snel en Van den Pol. 
“Door het grote aantal woningen per project heeft zelfs de kleinste 
aanpassing veel impact. Daarom zijn we altijd alert op mogelijkheden 
om verder te verbeteren of te versnellen.”
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Het sleutelwoord is kwaliteit

Studeren in Aken, 
riant wonen in Vaals
Een idee werd snel geboren, nadat de link eenmaal was gelegd. De link, gezien door MH1 architecten, tussen het chroni-
sche tekort aan studentenwoningen in Aken en een prachtig, vrijkomend kavel in het hart van Vaals. Dit is de uitgekiende 
plek voor een studentencomplex. Het sleutelwoord wordt ‘kwaliteit’.

De Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule (RWTH) in Aken kampt al 
jaren met een fors woningtekort voor studenten. Wonen in Vaals is dan een 
goede oplossing. Aken en Vaals grenzen aan elkaar en de afstand tussen de 
locatie en de RWTH is hemelsbreed 1,5 km. Het perceel ligt naast een sport-
hal, vlakbij het centrum van Vaals en de bussen vertrekken er om het kwartier 
naar Aken. “Natuurlijk wonen studenten het liefst in het hart van Aken”, 
begrijpt Marc Hermans, architect van MH1 architecten. “Maar die woningen 
zijn er eenvoudigweg niet. In Vaals kunnen we 461 studentenappartementen 
aanbieden die van alle gemakken zijn voorzien.” Pas nadat het ontwerp 

helemaal klaar was, kwam MH1 architecten in contact met de uiteindelijke 
ontwikkelaar. Dat is het Antwerpse LIFE (Living in Funky Environments).  

LUXE UITSTRALING
Om de strijd aan te binden met het monumentale centrum van Aken, zet 
MH1 architecten hoog in op kwaliteit. Zij ontwerpt twee parallel gelegen 
gebouwen, één met 250 en één met 211 woningen. Beide eenheden maken 
halverwege een flauwe knik, waardoor ze enigszins naar elkaar toebuigen en 
weer van elkaar afbuigen. De gebouwen kunnen in hoog tempo worden opge-
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'De geperforeerde Eternit 
beplating bezorgt de gebouwen 

een luxe uitstraling'

trokken –omdat er gebruik wordt gemaakt van prefab units van beton, staal 
en houtskeletbouw. Dat is echter op geen enkele manier te zien. De random 
gevelbekleding van geperforeerde Eternit-beplating bezorgt de gebouwen 
een uitgesproken luxe uitstraling. 

COMFORT
Aan de binnenzijde worden de studentenwoningen afgewerkt met hoogwaar-
dige materialen. Alle kamers hebben een eigen keuken, badkamer, hoogslaper 
en bureau. Het gevelbrede raam zorgt voor een royale lichtinval. Op elke 
verdieping is een grote, gemeenschappelijke ruimte waarvan er op één plek drie 
boven elkaar liggen in een +-vorm die met een trap verbonden zijn. Eén van de 
trappen is extra breed en kan hierdoor ook uitstekend fungeren als podium. “De 
gemeenschappelijke ruimtes zijn aantrekkelijk ingericht met loungeplekken en 
studieplekken”, vertelt Hermans. “Op de begane grond bevinden zich ook een 
bar, gemeenschappelijke koelkasten en een wasunit waar de studenten met 

hun mobieltje kunnen betalen. Zij ontvangen een berichtje als de was klaar is.”
Om de omgeving niet te trakteren op ‘typische studententaferelen’ zijn de 
woningen in het gebruik naar binnen gericht. Geen balkons waarop de lege 
bierkratten zich kunnen opstapelen, maar een grote binnenruimte voor de 
attributen en activiteiten die bekend staan als ‘typisch studentikoos’.    ❚




