
De ruim 420 studentenwoningen op het NDSM terrein, pal naast het kraanspoor, vormen de 
volgende stap in de herbestemming van het NDSM terrein. Het NDSM terrein transformeert 
van een industrieel havengebied naar een multifunctioneelgebied met een hoge dichtheid en 
een grote diversiteit van gebruik.

De plint wordt benut door het ROC. Het heeft deels zeer hoge ruimtes (meer dan 5m50) en 
bevat deels 2 verdiepingen. Behalve het ROC huisvest de plint ook een wasserette en de 
fietsenstallingen. Studentenwoningen vormen de bovenste 5 verdiepingen. 

In uitstraling zoekt het gebouw op een hedendaagse manier aansluiting bij het karakter van 
de monumentale havenloodsen die het gebied kenmerken.

De plint met dubbele betonnen penanten en zware bloemkozijnen geeft het gebouw een 
stevig fundament. De donkerrode aluminium bovenbouw vormt het meest kenmerkende on-
derdeel van het gebouw. Deze gevel is opgebouwd uit een vliesgevel van aluminium erkers 
die zorgt voor de geluidswering van het gebouw. Achter deze erkers heerst een geluidsluw 
buitenklimaat. De erkerramen zijn richting het uitzicht gedraaid. De hoek van deze verdraai-
ing varieert, waardoor de gevel een geschubt uiterlijk krijgt. De combinatie van de antra-
cieten plint met de geschubte bovenbouw geven het gebouw karakter en een autonome 
uitstraling. 

De erkers vormen een extra ruimte voor de achterliggende woningen. Het constructieve 
stramien bevat een dubbele woning (6m80), zodat indien later gewenst het woningoppervlak 
kan worden verdubbeld. De dieprode kleur geeft het gebouw een ingetogen en industrieel 
uiterlijk, passend bij de locatie.

Het is een gesloten bouwblok rondom een binnenhof. De hof heeft 3 terrassen. De laagste 
twee worden benut door het ROC en de bovenste is de buitenruimte van de studentenwo-
ningen. De vormgeving van het hof constrasteert met de straatgevel. Het houtkleurige dek 
met grote plantenbakken zorgt voor een prettige buitenruimte. De afbeeldingen van oude 
scheepstekeningen geven het strakke stramien van de gevel een speels karakter.

NB. De foto’s zijn bouwfoto’s. Goede foto’s worden op dit moment gemaakt
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Vliesgevel in de vorm van erkers
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Plattegrond begane grond  1:500 Plattegrond etage 1  1:500



Plattegrond etage 2  1:500



Binnenhof. Hoge terras hoort bij studentenhuisvesting en de twee lage terrassen zullen worden gebruikt door ROC Top



Gevel binnenhof. Elke etage heeft eigen kleur van gangen. Oude scheepstekeningen versieren de borstweringen van woningen 
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Gevelaanzicht west  1:500

Gevelaanzicht noord  1:500

Gevelaanzicht zuid  1:500



Lengtedoorsnede  1:500
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De plint bestaat uit gepigmenteerde betonnen penanten met ertussen bloemkozijnen



Entree woningenGang


