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GEBOUW VOOR ELEKTROTECHNIEK B: TUM11

Adres: Mekelweg 4

Bouwjaar: 1959 - 1972

Architect: G. Drexhage (DSBV)

Situatie

Het gebouw ligt centraal in de TH-wijk. Het is gesitueerd aan de westkant van de Mekelweg, nabij 

de kruising met Cornelis Drebbelweg en Stieltjesweg. Het gebouw is conform de oorspronkelijke 

ideeën voor de TH-wijk opgezet met een monumentaal front aan de Mekelweg en laagbouw 

en laboratoria aan de achterzijde. Het gebouw vormt door zijn hoogte, abstracte compositie en 

opvallende kleurstelling een belangrijk landmark voor de TH-wijk. Het is goed zichtbaar vanaf 

de snelweg A13, de Kruithuisweg en vanuit de omgeving. De klok in de zijgevel is vanuit het 

centrum afleesbaar.

Ontstaansgeschiedenis

De faculteit Elektrotechniek was sinds 1902 gevestigd aan de Kanaalweg 2. In de jaren vijftig 

dacht men aanvankelijk dat hier en in het vrijkomende nabijgelegen gebouw van Technische 

Natuurkunde aan het Mijnbouwplein 11 voldoende ruimte zou zijn voor deze faculteit. Vanwege 

de verwachte snelle groei van studentenaantallen en de vertraging bij de nieuwbouw van 

Technische Natuurkunde besloot het college van curatoren in 1958 tot nieuwbouw. In het 

oorspronkelijke uitbreidingsplan voor de TH-wijk was geen rekening gehouden met nieuwbouw 

voor Elektrotechniek. Op de gekozen locatie aan de Mekelweg was oorspronkelijk het gebouw 

voor Bouwkunde gedacht. In verband met de nauwe contacten met Werktuigbouwkunde en 

Technische Natuurkunde was het gewenst dat het gebouw in de nabijheid van deze twee 

faculteiten zou komen. Er was aanvankelijk zelfs een luchtbrug met Werktuigbouwkunde 

voorzien.

In 1958 werd door het Bureau Gebouwen van de TH een programma van eisen opgesteld. In 

1959 werd het architectenbureau Van Bruggen, Drexhage, Sterkenburg, Bodon gevraagd voor 

het ontwerp. Hoofdarchitect Geert Drexhage (1914-1982) was binnen het bureau de opvolger 

van Van der Steur, de ontwerper van Werktuigbouwkunde. Drexhage had al diverse uitbreidingen 

aan dit gebouw verzorgd en ook het gebouw voor Vliegtuigbouw ontworpen. Uitgangspunt voor 

het gebouw was een zoveel mogelijk gestandaardiseerde opzet van kantoren, laboratoria en 

hallen. Door de grote flexibiliteit zou het gemakkelijk zijn intern van functie te veranderen. Er was 

een platform van spiegelantennes op 90 meter hoogte voorzien, waarvoor een antennetoren en 

hoogbouw werden overwogen. In de eerste opzet was de gekozen hoogbouw gedacht aan de 

zuidzijde van het terrein. Vanwege de gewenste communicatie met de andere faculteiten werd 

deze aan de andere zijde geplaatst. Tijdens de Hogeschooldagen in 1960 werd de eerste schets 

voor het gebouw gepresenteerd. De hoogbouw was 95 meter hoog gedacht, wat op bezwaren 

stuitte. Op advies van Van den Broek werd het gebouw iets lager (90 meter) en ongeveer even 

hoog als breed. Verder werd de hoogbouw naar een minder dominante positie in westelijke 

richting verschoven.

In 1962 was het ontwerp gereed. Op 19 juni 1962 werd de eerste paal geslagen. Ten westen 

van de hoogbouw werd een proefgebouwtje gerealiseerd om te experimenteren met de gekozen 

opzet en geveldetaillering. Dit is in 1991 afgebroken. Het gebouw is in drie fasen gerealiseerd. 

De in twee delen gerealiseerde laagbouw was op 3 februari 1967 klaar. De hoogbouw werd op 

25 november 1969 geopend. De hoogspanningshal was op 16 juni 1972 klaar, precies tien jaar 

na de start van de bouw.
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Hoofdopzet/indeling

Het gebouw bestaat uit een bajonetvormige hoogbouwschijf van 22 verdiepingen; 90 meter 

hoog, 82 meter breed en 18 meter diep. Kantoorvertrekken liggen aan weerszijden van een 

middengang. De twee rijen kantoorvertrekken zijn drie traveeën ten opzichte van elkaar 

verschoven. Aan de koppen zijn noodtrappenhuizen aangebracht. De zijgevels zijn geheel 

gesloten; de hoofdgevels zijn geheel van glas. De hoofdentree is gemarkeerd met een luifel. 

De twee onderste lagen hebben een afwijkende hoogte en een open karakter. Hier bevinden 

zich de kantine en de bibliotheek. De geprononceerde daklijst vormt een beëindiging. Achter 

de hoogbouw ligt een laagbouwgedeelte van ongeveer 10 meter hoogte van 47 bij 36 

meter met garderobe en vijf collegezalen met resp. 364, 193, 2x 143 en 88 zitplaatsen. De 

trapeziumvormige zalen zijn vrij in de rechthoekige ruimte geplaatst, waarbij de restruimtes als 

voorruimtes dienst doen. Eronder ligt de fietsenstalling.

Een laagbouwgedeelte van vier lagen van 240 meter lengte langs de Mekelweg bevat laboratoria 

aan een lange gang. Deze laagbouwvleugel is door middel van een glazen loopbrug verbonden 

met de hoogbouw. Aan de achterzijde van de laagbouwvleugel zijn verschillende hallen 

aangebracht, waarvan de trapeziumvormige stalen hoogspanningshal het meest karakteristiek is. 

In de westgevel zijn twee schuifdeuren van 7 meter breed en 14 meter hoog opgenomen.

Interieur

De hoogbouw is opgezet op een moduulmaat van 1,35 meter. De meeste ruimtes zijn 4,05 breed 

en 6 meter diep.

Constructie

De laagbouw is als betonconstructie uitgevoerd. In de oorspronkelijke opzet zou dit gebouw 

op kolommen staan, zodat de laboratoriumhallen erachter zichtbaar zouden zijn. Alleen op de 

koppen van het gebouw is deze opzet gerealiseerd.

Voor de hoogbouw was aanvankelijk ook aan beton gedacht. Volgens Drexhage was staal sneller 

en ranker, en niet duurder. Het gebouw heeft dan ook een staalskelet met betonnen vloeren. Een 

tiental betonnen schijven van één meter dikte zorgt voor de stabiliteit.

De laboratoriumhallen hebben een sheddakconstructie. De hal voor hoogspanningstechniek is 

als stalen spantconstructie uitgevoerd. De dubbele wand bestaat aan de binnenzijde uit zuiver 

aluminium beplating en aan de buitenzijde uit stalen beplating. De aluminium binnenbeplating 

is zoveel mogelijk zonder naden uitgevoerd met beplating op volle lengte. De binnenhal werkt 

als een kooi van Faraday. Alles staat in dienst van de elektromagnetische afscherming van 

de hoge spanningen (tot anderhalf miljoen volt). De buisconstructie op het buitenterrein is de 

architectonische uitwerking van een bliksemafleidingsnet boven mogelijk buiten geplaatste 

proefopstellingen.

Gevels, materiaalgebruik, detaillering

De gevels van laag- en hoogbouw zijn identiek uitgevoerd. De glasgevels zouden refereren aan 

de kassen in het Westland. Ze bestaan uit twee lagen glas met een 1 meter brede geventileerde 

servicestrook ertussen, waarin leidingen en zonwering zijn aangebracht. De buitenhuid bestaat 

uit enkelglas in staalprofielen. De curtain-wall is door de aangebrachte glazenwassersstijlen sterk 

verticaal geleed.

De gesloten betonnen kopgevels van de hoogbouw zijn voorzien van felle kleuren: lichtblauw 

en oranjerood. De daklijst bestaat uit verticale delen om te voorkomen dat mensen van het dak 
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worden afgeblazen. Op de eenentwintigste verdieping zijn twee grote balkons aangebracht voor 

het opstellen van antennes. Zo bleef het dak gevrijwaard van ontsierende elementen.

Beeldende kunst

Aan de noordkant van de centrale hal is een muurschildering van het echtpaar Jaap Bouhuys 

en Nel Klaassen aangebracht, een geschenk van de Vereniging van fabrikanten op elektronisch 

gebied. Op het voorplein is in 1992 een vacuüm gezogen roestvrijstalen zuil geplaatst, een 

kunstwerk van Ewedt Hilgemann, ‘de poëet van de creatieve destructie.’

Kritiek, plaats in architectuurgeschiedenis

Toen het gebouw voor Elektrotechniek klaar was (1972), was de interesse voor deze abstracte 

architectuur, hoogbouw en curtain-walls minimaal. De stedenbouwkundige hoofdopzet van 

de TH-wijk met de monumentale Mekelweg als centrale as werd eind jaren zestig scherp 

bekritiseerd. Van interactie en samenwerking tussen de faculteiten was geen sprake. De 

gebouwen ogen als bastions. De schaalvergroting is ingrijpend; de faculteit Elektrotechniek 

heeft in 1970 evenveel studenten als de gehele TH in 1925 had. Het monumentale gebouw voor 

Elektrotechniek domineert de skyline. De hoogbouw had grote gevolgen voor de windhinder aan 

de Mekelweg. Windtunnelproeven werden pas genomen toen het gebouw al in aanbouw was. 

Het binnenklimaat achter de curtain-wall was problematisch met bijna tropische temperaturen in 

de zomer. In 1998 is het ventilatiesysteem aangepast.

Bij gereedkoming in 1972 was er veel kritiek op het gebouw. Enige studenten van de werkgroep 

drastische onderwijsvernieuwing stelden in Bouw 1971-23: “Het gebouw vormt de volmaakte 

uitdrukking van de kapitalistische opvattingen over arbeid en menselijke verhoudingen. (...) Het 

monsterverbond tussen systeemconforme architecten, autoritaire hoogleraren, centralistische 

overheidsbureaucratieën en positivistische wetenschapsopvattingen brengt de zege van het 

totalitaire over het menselijke. De kleurstelling is afkomstig uit de verfdoos van het grijze kind van 

Theo Thijssen.” In werkelijkheid echter kwamen de opvallende kleuren van de kopgevels, oranje 

en blauw, uit de koker van de vaste kleurenadviseur van Drexhage, namelijk de Noordwijkse 

beeldend kunstnaar Henny Bal (1915), aangezien de architect zelf geheel en al kleurenblind 

was. Het was wel aan de vasthoudendheid van Drexhage te danken dat deze gewaagde 

kleurstelling, waarvan de werking op meerdere schaalmodellen werd beproefd, tegen de zin 

van de opdrachtgever daadwerkelijk werd aangebracht. Bouw-redacteur Gert Jonker stelt dat 

de hoogbouw vanwege de benodigde hoogte voor de antennes geen megalomanie, maar pure 

functionaliteit is. Hij verwijt de architect puur esthetisch en totalitair te werk te gaan, maar vindt 

het wel een mooi en goed gebouw, op de luifel bij de entree na, “een zeldzaam dwaas baldakijn.”

Drexhage zelf was -volgens W. Hammer in een scriptie over deze architect- niet tevreden over 

het gebouw. “Drexhage zelf plachtte (sic!) overigens op de snelweg langs Delft zijn hoofd na het 

zien van Vliegtuigbouwkunde af te wenden om Electrotechniek niet te hoeven zien. Hij vond het 

gebouw niet meer mooi en had het gevoel dat het niet door hem ontworpen was, alhoewel hij zelf 

degene was geweest die ooit met de constructieve experimenten in zee was gegaan.”

Bij de officiële opening sprak onderwijsminister Veringa van “een indrukwekkend en zakelijk, 

maar toch prettig aandoend complex gebouw.” En: “één der markantste gebouwen van Delft.”

Gaafheid, wijzigingen

Het gebouw is vrijwel ongewijzigd. In 1998 is het ontoereikende ventilatiesysteem in de 

luchtspouw aangepast. De mechanische ventilatie in de spouw is uitgebreid. Verder is in de 
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kamers een individueel te regelen verwarmings- en koelsysteem aangebracht. In de gevel is 

een volledig glasdekkende lamellenzonwering aangebracht. Het interieur is tegenwoordig nogal 

rommelig.

Waardering: beschermenswaardig

Het object is van belang voor het oeuvre van de Nederlandse architect Geert Drexhage.

Het object is van belang vanwege de stedenbouwkundige situering van de hoogbouw.

Het object is van belang vanwege de hoogwaardige kwaliteit van de architectuur (abstracte 

compositie, grafische gevels).

Het object is van belang vanwege de bijzondere constructie (staalskelet).

Het object is van belang vanwege de bijzondere technische detaillering (curtainwall).

Gaafheid: exterieur en interieur zijn vrijwel ongewijzigd.

Zeldzaamheid: hoogste gebouw van Delft.
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Landmark in de TH-wijk. Abstracte compositie van hoogbouw van 92 meter hoogte en laagbouw van 
250 meter lengte. Felle kleuren op de kopgevels in combinatie met curtain-walls. De glasgevels bestaan 
uit twee lagen met een 1 meter brede servicestrook. De collegezalen zijn in een apart laagbouwdeel 
opgenomen. De daklijst bestaat uit verticale delen om te voorkomen dat mensen van het dak worden 
afgeblazen. Het gebouw heeft een staalskelet met betonnen vloeren. De hal voor hoogspanningstechniek 
aan de achterzijde was in 1972 klaar.
Enige studenten van de werkgroep drastische onderwijsvernieuwing in Bouw 1971-23:
“Het gebouw vormt de volmaakte uitdrukking van de kapitalistische opvattingen over arbeid en menselijke 
verhoudingen. (...) De kleurstelling is afkomstig uit de verfdoos van het grijze kind van Theo Thijssen.”
In werkelijkheid echter kwamen de opvallende kleuren van de kopgevels, oranje en blauw, uit de koker 
van de vaste kleurenadviseur van Drexhage, namelijk de Noordwijkse beeldend kunstnaar Henny Bal 
(1915), aangezien de architect zelf geheel en al kleurenblind was. Het was wel aan de vasthoudendheid 
van Drexhage te danken dat deze gewaagde kleurstelling, waarvan de werking op meerdere 
schaalmodellen werd beproefd, tegen de zin van de opdrachtgever daadwerkelijk werd aangebracht.

Het object is van belang voor het oeuvre van de Nederlandse architect Geert Drexhage.
Het object is van belang vanwege de stedenbouwkundige situering van de hoogbouw.
Het object is van belang vanwege de hoogwaardige kwaliteit van de architectuur (abstracte 
compositie, grafische gevels).
Het object is van belang vanwege de bijzondere constructie (staalskelet).
Het object is van belang vanwege de bijzondere technische detaillering (curtainwall).
Gaafheid: exterieur en interieur zijn vrijwel ongewijzigd.
Zeldzaamheid: hoogste gebouw van Delft.
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Gebouw voor Elektrotechniek
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TH-onderwijsgebouw - categorie RDZM: VIII-3
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G. Drexhage (DSBV)

TH

renovatie ventilatiesysteem 1998, Renovatie & Onderhoud 1998-3 
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05665 6043

curtain wall, zichtbeton

stalen kozijnen
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staalconstructie
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