ARCHITECTUUR EN VERBEELDING

Conceptueel en tastbaar
Hoe kan je ‘conceptueel en tastbaar’ herkenbaar maken in een gebouw en is dat in de architectuur
zichtbaar te maken? We vroegen drie architecten daarover hun licht te laten schijnen.

p ROOSROS ARCHITECTEN
Hout- en Meubileringscollege. Beleef het
ambacht!
Het thema conceptueel en tastbaar past als
een jas bij het Hout- en Meubileringscollege
in Rotterdam. Een dynamische vakmanschool met een robuuste uitstraling.
Beleving, ondernemerschap en het ervaren
van de opleiding spelen de hoofdrol in het
ontwerp.
Het Hout- en Meubileringscollege is een
transparant ontworpen gebouw, van buiten

is zichtbaar wat er binnen gebeurt. Aan het
OV-knooppunt Melanchtonweg is een open,
laagdrempelige entree ontworpen waar de
bezoeker direct in het hart van het gebouw
komt. De kantine, centrale entree en daarop
aangesloten binnenstraat met winkels,
‘beursstands’ en belevingsruimtes zijn publiek toegankelijk en vormen een etalage van
het onderwijs.

school versterkt. In materialen, detaillering
en afwerkingen is volop geëxperimenteerd
met technieken in hout, metaal en stof. De
wanden zijn voorzien van spiegels, bulletin
boards, kunstwerken, vitrines en schrijfwanden. Zo worden door het gebouw heen
producten van de designers, meubelmakers
en vaklieden van de toekomst gedeeld.

In interactieve workshops met docenten en
studenten, ontstond een interieur dat het
ambachtelijk en creatieve karakter van de
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KONING ELLIS ARCHITECTEN – ANNEGIEN VAN DIJK

Structuur, duidelijkheid, rust en geborgenheid, hoe vertaal je dat in een gebouw?
De Daaf Gelukschool in Haarlem verzorgt
onderwijs voor VO-leerlingen die meer aandacht, begeleiding en hulp nodig hebben,
zoals leerlingen met een stoornis in het
autistische spectrum. Een rustige, heldere
en huiselijke sfeer was dan ook vanzelfsprekend uitgangspunt voor ons ontwerp.
Met een zorgvuldige renovatie wisten we de
helderheid van het oorspronkelijke gebouw
terug te brengen. De kenmerkende geo
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metrie met haakse hoeken en rechte lijnen
hebben we overgenomen in de nieuwbouw,
wat heeft geleid tot de verbetering van
routing, zichtbaarheid en herkenbaarheid.
Nieuwe openingen en ramen zorgen voor
lange zichtlijnen die nieuw en oud niet
alleen fysiek maar ook visueel met elkaar
verbinden. De ruimtelijke opzet van de
nieuwbouw zorgt ervoor dat er altijd licht is
aan het einde van de brede gangen, zodat je
je eenvoudig kan oriënteren. Het interieur
is prikkelarm. Een kleurenpalet van wit en
grijs vormt een rustige basis, het blank eiken

geeft warmte en geborgenheid; de uitgesproken kleur grasgroen markeert plekken
en verbindt oud en nieuw. Dit geeft houvast,
helderheid, structuur, rust.
Het resultaat van ons concept is dagelijks
tastbaar:
“We merken het verschil met de oude
locatie. De leerlingen zijn rustiger en voelen
zich echt thuis” - Monica van den Hoven
(directrice Daaf Gelukschool).

Foto: Sjaak Henselmans

ARCHITECTUUR EN VERBEELDING



SVP ARCHITECTUUR EN STEDENBOUW – MARJON MORS

Conceptueel betekent ‘op een idee ge
baseerd’ en een idee ontstaat in iemands
hoofd. In het hoofd van een leerkracht,
een schooldirecteur of een leerling. Een
goed idee werkt inspirerend. Het is aan de
architect om dit idee te vertalen en letterlijk
tastbaar te maken. Tastbaar als object, maar
ook voelbaar als ruimte. Als het goed is zal
het tastbare zelf ook weer inspireren en tot
nieuwe ideeën in gebruik leiden. Het nodigt
uit tot een bepaald gedrag, het inspireert
tot iets anders, en als het héél goed gedaan
is …. tot iets dat nog niet voorzien was.

Ook de architect zelf heeft ideeën, gebaseerd op creativiteit en ervaring. Het conceptuele denken is het vak van de architect
en dat is wat wij dagelijks doen en goed
kunnen. De foto laat zien dat een muur
meer is dan een gesloten vlak. De muur
reguleert verkeersstromen, geeft beschutting aan leerpleinen, is gesloten maar ook
transparant, is prettig aanwezig en prikkelt
de fantasie. Je wilt eraan zitten, doorheen
kijken, iets inzetten, iets inhangen …… en
hopelijk ook nog iets dat we niet hadden
voorzien!
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