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Redengevende omschrijving 

Beschrijving 
Blokbebouwing aan de Deken van Somerenstraat en Don Boscostraat.  

De hoofdmassa bestaat uit twee haaks op elkaar staande vleugels met een schuin geplaatst tussenlid. 
De vleugel aan de Deken van Somerenstraat is vier lagen hoog, uitgevoerd in baksteen onder een 
zadeldak waarvan de nok evenwijdig aan de straat loopt. Het dak heeft een overstek en is gedekt met 

Tuiles du Nord. Op de begane grond zijn grote samengestelde ramen aangebracht, in een aantal 
bovenlichten is nog glas-in-lood aanwezig. Boven de ramen is als een doorlopende band een 
grindbetonnen latei geplaatst. De bovenste verdieping heeft een terugliggende gevel, ervoor strekt 

zich over de gehele breedte van de vleugel een balkon uit. Een klein deel van de vleugel aan de Don 
Boscostraat is op dezelfde manier uitgevoerd. Daarachter strekt zich een later aangebouwd drielaags 
gedeelte uit. Ook dit gedeelte is uitgevoerd in baksteen onder een zadeldak waarvan de nok 

evenwijdig aan de straat loopt. De begane grond en eerste verdieping hebben samengestelde ramen.  
Op de tweede verdieping zijn kleine ramen aangebracht. Het schuingeplaatst hoekblok telt vijf 
bouwlagen en is in het midden voorzien van een kleine opbouw met tentdak. Hierdoor krijgt de hoek 

het aanzien van een toren. Op de begane grond is een brede ingang aanwezig. Binnen bevindt zich 
het trappenhuis met een later toegevoegde lift. De achtergevel van de hoek is voorzien van glazen 
bouwstenen. De vleugels zijn voor een groot gedeelte gerenoveerd en bestaan voor het uit 

studentenkamers. Op de begane grond is aan de Deken van Somerenstraat nog de oorspronkelijk 
eetzaal aanwezig. Erachter, buiten de vleugel, bevindt zich in een éénlaagse aanbouw met plat dak 
de keuken. De vleugel aan de Don Boscostraat heeft aan de achterzijde twee haaks geplaatste 

uitbouwen. Binnen het terrein dat door de vleugels begrensd wordt bevindt zich ook een kapel. Dit is 
een sober gebouw, uitgevoerd in baksteen onder een zadeldak, gedekt met tuiles du Nord. Het koor is 
vijfzijdig gesloten, in de zijgevels bevinden zich spitsboogramen. 

 
Het pand is gebouwd als gezellenhuis, zusterhuis, weeshuis en school. Het is van cultuurhistorisch 
belang vanwege deze oorspronkelijke functie (stadshistorische markering). De oorspronkelijke indeling 

waarbij op de begane grond een aantal gemeenschappelijke voorzieningen, zoals volksgaarkeuken, 
eetzaal, leeszaal en een kapel waren ingericht en waarbij zich op de verdieping de slaapzalen 
bevonden, is in een aangepaste uitvoering in grote lijnen gehandhaafd.  

Het is een beeldbepalende hoekbebouwing en heeft stedenbouwkundige waarde. 
 

  

  


