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Hoornbeeck College
Ode aan het ambacht

Het Hoornbeeck is een reformatorische mbo-school en biedt
onderwijs met Gods Woord als leidraad. De opgave was het
realiseren van een uitbreiding en het transformeren van het
bestaande gebouw aan de Carnissesingel in Rotterdam. Wij
creëerden een nieuwe heldere structuur waarin oud, nieuw,
studenten, docenten, architectuur en geloofsovertuiging elkaar
ontmoeten rondom een centraal hart.
Via de naamgever van het college, de 17e eeuwse theoloog Johannes Hoornbeeck, vonden
wij in de schilderkunst van de tijdgenoten van Hoornbeek, zoals Frans Hals en vooral in
de verfijnde tekeningen en schilderijen van kerkinterieurs van Pieter Jansz Saenredam. Hij
inspireerde ons om door te denken in lijnperspectief en heldere open ruimten waarin het
heldere licht een hoofdrol vervuld.
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1617-1666
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1597-1665

St. Bavo, Haarlem
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Door soms letterlijk lijnaccenten aan te brengen hebben wij belangrijke ruimtes met elkaar
verbonden en structuur en openheid. In de buitengevels is het lijnenspel aangezet in het
ambachtelijke metselwerk. Het bestaat uit verschillende metselverbanden (wild, staand,
tegelverband en verspringend) waardoor optimale horizontale belijning en gelaagdheid in
de nieuwe gevel ontstaat. De gebruikte handvorm baksteen versterkt met zijn gemêleerde
okergele kleur het ambachtelijke karakter van het gebouw.
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Exterieur

Ambachtelijk metselwerk
Het meest kenmerkende van het exterieur
is de okergele gevelsteen. De kleur van
de steen valt op in een omgeving met
vergrijsde bouwblokken.
De gevel is optisch verdeeld in meerdere lagen met
verschillende metselwerkverbanden. De plint van het gebouw
bestaat uit staand, verspringend metselwerk in tegelverband.
Onder en boven wordt deze ingesloten door een rollaag.
Boven de plint wisselen geheel vlakke en de horizontaal
verspringende lagen elkaar per verdieping af. De vlakke
delen zijn gemetseld in halfsteensverband. De gemetselde
penanten, tussen de verspringende kozijnen - met
ogenschijnlijk random wisselende breedtes – zijn weer
uitgevoerd in een tegelverband, per laag verspringend.
Pas in het interieur van de klaslokalen wordt in het patroon
van lichtlijnen en plafondplaten duidelijk dat de kozijnen
en penaten onderdeel zijn van een vast matenstelsel. De
lichtlijnen komen ofwel op het hart van een penant, ofwel
precies in het hart van de raamopening uit.

Venster op de wereld
De kolomloze functionele aula

Om de aula zo multifunctionele mogelijk te krijgen hebben we samen
met ingenieursbureau IMD een over 2 verdieping doorlopend spant
geïntroduceerd waardoor de aula geheel kolomloos uitgevoerd kon worden.
De grote ramen kaderen de buitenwereld in en plaatsen de reformatorische
onderwijsgemeenschap in de wereld.

Interieur

De verbindende kolommen
De over meerdere verdieping doorlopende expressieve
staalconstructie, in combinatie met variërend kleurgebruik
geeft iedere verdieping een andere ruimtelijke ervaring.

Transformatie
Before / After

Het monumentale trappenhuis is als ‘eyecatcher‘ zichtbaar
gemaakt in de centrale hal. De centrale hal heeft een
tegelpatroon dat geïnspireerd is op het Hollandse landschap.
Door de loopbruggen en het opengewerkte trappenhuis
ontstaat een dynamische omgeving waar studenten en
docenten elkaar kunnen zien en ontmoeten.
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