VILLA VONK

Villa
Vonk
is
een
brede
school
met
sportzaal,
peuterspeelzaal,
buitenschoolse
opvang,
jeugdcentrum
en
welzijnsvoorzieningen
in
een
multiculturele wijk van Hoogvliet.
Het gebouw is ontworpen als een
aantrekkelijke ontmoetingsruimte
en compacte maatschappelijke
voorziening voor leerlingen en
buurtbewoners.

VILLA VONK

Het gebouw is vormgegeven als
een markante villa in het groen.
Door deze opzet is zoveel mogelijk
buitenruimte beschikbaar voor
een groot plein voor school- en
buurtactiviteiten. De grote trap aan
de kop van het gebouw kan bij zulke
gelegenheden gebruikt worden als
tribune, waarmee het plein direct
wordt omgevormd tot theater. De
kleurrijke toepassing van tegels en
kleurvlakken in gevel en interieur,
speelt in op de culturele diversiteit
van de bevolking in de buurt en
draagt bij aan de verrassende en
uitnodigende sfeer.

Het schoolgedeelte is uitgewerkt
als een vleugel met een eenvoudige
en heldere organisatie die daardoor
de flexibiliteit geeft voor de scholen
om te kunnen groeien, krimpen of
samenwerken. De gangen zijn informele
ontmoetingsruimten, straten in een
gebouw waarin elk lokaal een “huis”
is. De brede muur tussen het lokaal
en de gangen herbergt alle technische
voorzieningen en functionele onderdelen
van het programma worden hier integraal
in opgenomen. Samen vormen de nis, de
garderobekast, de doorkijk van lokaal
naar gang, de pantry, opbergruimtes
en technische installaties één groot
samenhangend en geïntegreerd element.

Villa Vonk is een ‘frisse’ brede school, wat betekent
dat extra aandacht is gegeven aan het realiseren
van een gezonde en comfortabele omgeving. Er is
gekozen voor extra vrije hoogte, efficiënte ventilatie
met CO2 detector enmaximaal gebruikvan daglicht en
natuurlijk ventilatie. Samen bieden deze toepassingen
extra kwaliteit aan kinderen en volwassenen die
gebruik maken van het gebouw.

VILLA VONK

De entreehal van de brede school is
het centrale ontmoetingspunt waar
alle verschillende functies bereikbaar
en zichtbaar zijn. De ruimte
functioneert als een binnenplein waar
ook activiteiten en evenementen voor
de buurt plaatsvinden. De gymzaal
ligt in het hart van het gebouwen
en biedt een enorme keuze aan
gebruiksmogelijkheden. De houten
bekleding geeft de ruimte een
warme en sjieke, maar ook robuuste
uitstraling. Hierdoor is het ook een
uitnodigende ruimte voor feesten en
andere activiteiten.

VILLA VONK

HET SCHOOLGEDEELTE HEEFT
EEN EENVOUDIGE EN HELDERE
ORGANISATIE DIE FLEXIBILITEIT
BIEDT OM TE KUNNEN GROEIEN,
KRIMPEN OF SAMENWERKEN
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DATA & CREDITS

I

Naam

Villa Vonk

Adres

Othelloweg 8, Hoogvliet

Programma

twee basisscholen, sporthal, kinderopvang, naschoolse opvang,
jeugdcentrum, welzijnsvoorzieningen

Oppervlakte

4,714 m2 bvo

Opdrachtgever

Woonbron Ontwikkelbedrijf

Architect

VenhoevenCS: Ton Venhoeven, Cécilia Gross, Danny Esselman

Aannemer

Waal Bouw

Beelden

Luuk Kramer, VenhoevenCS, gebruikers

