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1/1 5.1995.5 GEB-GEBOUW
- studentenwoningen in vrml energiekantoor -
Adres: Rochussenstraat 230-734
Wijk: Dijkzigt (postcode 3015)
Bouwjaar: 1995 (oorspr. 1927-1931)
Typologie, aantal: 231 studentenkamers
Architect: K. van Rassel architecten, (oorspr. 
J. Poot en Vd Steur, gemeentewerken)
Opdrachtgever: Stichting Stadswonen 
Aannemers: Moeskops Bouwbedrijf bv

Bouwgeschiedenis: Dit vrijstaande gebouw is vanaf 1927 
ontworpen als kantoor voor het Gemeentelijk ElektriciteitsBedrijf naar 
ontwerp van architect Gemeentewerken J. Poot, onder supervisie 
van Witteveen en Vd Steur. Het gebouw  was met 15 verdiepingen 
lange tijd het hoogte gebouw van Nederland en is gefundeerd op 
speciaal ontworpen betonpalen. Deze zijn van groot belang geweest 
bij verdere ontwikkelingen van hoogbouw in Nederland. De toren zou 
zelfs met enkele verdiepingen verhoogd kunnen worden. Om die 
reden heeft het gebouw geen ornamenten op het dak. Om de toren 
liggen  paviljoens van 3, 4 of 5 bouwlagen met een dakterras voor de 
voormalige werknemers.
Stedenbouwkundige context: Het gebouw is gesitueerd in de bocht 
van de Coolhaven op de tweesprong Rochussenstraat en Claes de 
Vrieselaan/GJ de Jonghweg en vormt een monumentaal sluitstuk 
binnen het ‘Uitbreidingsplan Dijkzigt’ van Witteveen uit 1926.
Ontsluiting: Alle woningen maken gebruik van de oorspronkelijke 
hoofd-, zij- en achteringang. De toren heeft 2 inpandige liften. 
Oorspronkelijk stond het hoofdtrappenhuis met 3 liften tegen de 
westgevel. Dit is het enige exterieur dat is gewijzigd tov het monument.
Voorzieningen: Enkele collectieve voorzieningen voor bewoners 
(studenten). In het gebouw zijn de originele trappen en liften nog 
aanwezig. In de kern van de toren bevindt zich een zorgvuldig 
vormgegeven ijzeren wenteltrap met tegellambrizeringen. 
Oppervlakte:  De studentenkamers (excl. keuken) meten 19 tot 49 
m2. De totale bvo voor 231 kamers is ca. 11.500 m2, gemiddeld 50m2.
Constructie: De betonnen constructie van het bestaande gebouw 
heeft een stramien van 5,8m, grotendeels bekleed met gele, ruwe 
Friese baksteen. De borstweringen tussen de verdiepingen bestaan 
uit iets terugliggende in lichte kleuren geschilderde betonelementen. 
De kolommen van het skelet zijn niet in een raster maar paarsgewijs 
in de lengteas van het gebouw geplaatst, waardoor aan weerszijden 
grote ruimtes ontstaan en in het midden een centrale gang ontstaat. 
De opbouw op het dak dateert uit WOII en fungeerde als uitkijkpost 
van de Duitse bezetter.    
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