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Multifunctionele accommodatie



IN het ONtwerp zOeKeN 
wIj NAAr MANIereN OM 
gebOuweN te OpeNeN NAAr 
huN OMgeVINg eN zO IN te 
rIchteN dAt MeNseN eLKAAr 
Op eeN ONgedwONgeN 
MANIer tegeNKOMeN.
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zIchtreLAtIes Met de VerschILLeNde 
ruIMteN er OM heeN zOrgeN VOOr eeN 
bewustwOrdINg VAN de VerschILLeNde 
ActIVIteIteN eN gebruIKers IN het 
gebOuw. 
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Villa Vonk is een brede school met sportzaal, 
peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang, 
jeugdcentrum en welzijnsvoorzieningen in de 
multiculturele buurt Oudeland in Hoogvliet, 
Rotterdam. De maatschappelijke voorziening 
en ontmoetingsruimte voor leerlingen en 
buurtbewoners heeft als doel de sociale 
cohesie in de buurt te versterken. 

Het gebouw is vormgegeven als een compacte 
en markante villa in het groen. Door deze 
opzet is zoveel mogelijk buitenruimte 
beschikbaar gebleven 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.

In het hart van het gebouw ligt een 
multifunctionele gymzaal, die kan worden 
als theaterzaal of feestzaal voor bijvoorbeeld 
de sinterklaas bijeenkomst. Zichtrelaties met 

VILLA VONK

de verschillende ruimten er om heen zorgen 
voor een bewustwording van de verschillende 
activiteiten en gebruikers in het gebouw. 

De entreehal van de brede school is het 
centrale ontmoetingspunt die de verschillende 
functies ontsluit. De ruimte functioneert 
als een binnenplein waar ook activiteiten 
en evenementen voor de buurt kunnen 
plaatsvinden. Het ontmoetingsplein kan met 
behulp van flexibele wanden samengevoegd 
worden met de sportzaal en de schoollokalen, 
zodat de afmeting afgestemd kan worden op 
de activiteit.

Binnen de brede school is de school 
vormgegeven als een vleugel met een 
eenvoudige en heldere organisatie. De 
structuur geeft de scholen de flexibiliteit om te 
kunnen groeien, krimpen en/of samenwerken. 
De gangen zijn als ‘straten’, tegelijkertijd 
verkeersruimte en ontmoetingsruimte, met 
daaraan de lokalen als ‘huizen’, die via ramen 
en glazen puien een glimps van hun interieur 
en eigen karakter tonen en de gang een sociaal 
veilige en interessante ruimte maken. 

OptIMALe LOgIstIeK

het cOMpActe 
gebOuw heeFt 
eeN grOOt pLeIN 
VOOr schOOL- 
eN buurt
ActIVIteIteN

concept

villa paviljoendorpspleinVILLA           +         dOrpspLeIN        +      pAVILjOeN
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INspIrereNde LeerOMgeVINg

Een brede school is een bijzondere plek, waar 
kinderen van 0 tot 12 verblijven, opgroeien 
en zichzelf ontwikkelen. Het is een plek waar 
het ontdekken en leren centraal staat. Een 
goede leeromgeving is daarom niet alleen een 
veilige plek, maar ook een plek waar kinderen 
geprikkeld en gestimuleerd worden. Voor de 
ontwikkeling van het jonge kind is het van 
groot belang dat de omgeving een veilige en 
betrouwbare plek op de schaal van het kind 
is. Vanuit deze vertrouwde plek kan het kind 
de spannende en leerzame omgeving met al 
haar uitdagingen gaan ontdekken. Het kind 
bouwt steeds meer zelfvertrouwen op door 
verschillende ruimten van klein naar groot, 
van dichtbij naar verderweg, gangen, trappen, 
speellokalen, gymzaal en schoolplein met 
andere, en grotere kinderen te verkennen en 
eigen te maken. 

Door naast de kinderopvang en de 
basisscholen verschillende functies zoals een 
bibliotheek, welzijnsvoorzieningen en een 
gymzaal te integreren in het gebouw ontstaat 
een stimulerende leeromgeving die meer 
mogelijkheden biedt om de wereld van het 
kind uit te breiden en te verrijken. Deze functies 

creëren ook een directe link met de buurt. 
De school wordt een ontmoetingsplek in de 
buurt. Ons doel is dan ook het ontwerpen van 
een school en ontmoetingsplek tegelijk. Een 
plek waar iedereen zich welkom kan voelen, 
zonder stigmatisering en waar verschillen 
overbrugd en gevierd worden. Daarom 
zoeken wij in het ontwerp naar manieren om 
gebouwen te openen naar hun omgeving en 
zo in te richten dat mensen elkaar op een 
ongedwongen manier tegenkomen.

Door het publieke en multiculturele karakter 
die een brede school eigen is, gaat het bij het 
ontwerpen niet alleen over hoe de ruimtes 
als volume werken, maar ook over hoe het 
oppervlak als beeld werkt. Welke suggestie 
wordt gewekt en wat is de betekenis voor de 
verschillende gebruikers?  

De architectuur van een brede school past 
geen eenduidige en afgebakende stijl. Als een 
karakter, een persoon heeft de architectuur 
verschillende eigenschappen en biedt deze de 
mogelijkheid om op verschillende manieren 
te communiceren met de verschillende 
gebruikers. 

een uitdagende wereld met 
verschillende leerprikkels

&

een beschermde omgeving waarin 
ieder individu tot zijn recht komt

getrapte geborgenheid

erf voor leren, spelen en groeien
Balans tussen gebruikers: beschermen, prikkelen, ontwikkelen, leren
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de gANgeN 
zIjN INFOrMeLe 
ONtMOetINgsruIMteN, 
strAteN IN eeN 
gebOuw wAArIN eLK 
LOKAAL eeN ‘huIs’ Is
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Een gebouw maak je samen. Je leert elkaar en 
elkaars wensen kennen door intensief samen 
aan het project te werken. Wij hebben veel 
ervaring met het werken aan projecten met 
veel gebruikers en belanghebbenden. Het 
is de taak van de architect alle verschillende 
kennis gerelateerd aan het project te 
verzamelen, te analyseren en een plek te 
geven in het uiteindelijke fysieke gebouw. Het 
is onze specialiteit om de vaak tegenstrijdige 
belangen te verenigen in een integraal 
ontwerp waarin de afzonderlijke gebruikers 
zich herkennen, maar ook synergie ontstaat 
tussen de verschillende gebruikers.  

Tijdens de eerste fases, het structuurontwerp 
en voorlopig ontwerp, worden de belangrijkste 
zaken bepaald: het karakter van het gebouw, 
de positie van de functies en de positie van 
de buitenruimtes. De verschillende wensen 
en belangen destilleren wij uit gesprekken 
met gebruikers, bezoeken aan de gebruikers, 
excursies naar voorbeeldscholen en 
workshops. Door het team zo vroeg mogelijk 
in het proces uit te breiden met externe 
adviseurs op het gebied van bouwtechnieken 
en installaties kan alle aanwezige kennis op 
een integrale manier vertaald worden in het 
ontwerp en proces. 

Voor de start van het ontwerpproces van Villa 
Vonk is er overleg geweest met alle gebruikers. 

Wij hebben gekeken naar de huidige 
huisvesting, welke problemen ze ondervonden 
en hoe ze die opgelost zouden willen zien in 
het nieuwe gebouw. Bovendien vragen we 
de gebruikers altijd wat ze zich voorstellen 
bij het nieuwe gebouw als geheel en bij het 
eigen gebruik. Ook vragen we welke ruimtes 
zij bereid zijn te delen met andere gebruikers, 
zodat we daar bij de positionering rekening 
mee kunnen houden. Deze gesprekken dienen 
om beter inzicht te krijgen in de achtergrond 
en kwalitatieve kant van het programma van 
eisen. 

Vervolgens organiseren we workshops om de 
betrokkenheid en het teamgevoel te vergroten 
en alle wensen en belangen van gebruikers 
naar boven te halen. In de workshops van 
Villa Vonk hebben wij met de gebruikers de 
gebouwstructuur ontwikkeld. De gebruikers 
waren initiërend en sterk betrokken bij de 
basiskeuzes van het ontwerp. De betrokkenheid 
van de participanten heeft ervoor gezorgd dat 
zij een grote invloed hebben gehad op het 
uiteindelijk gerealiseerde gebouw. Dat uitte 
zich in extra aandacht voor het realiseren van 
een gezonde en comfortabele schoolomgeving 
met als resultaat grote flexibele ruimtes met 
veel lichtinval en een enorme keuze aan 
gebruiksmogelijkheden.

KOsteNbewust ONtwerpeNprOces

Het bouwbudget is een randvoorwaarde, net 
zo belangrijk en interessant als het programma 
van eisen of de context. Als architect zijn wij 
gewend creatief om te gaan met het budget. 
In een vroeg stadium doen wij voorstellen 
voor strategische economische keuzes, die 
ruimte maken voor meer kwaliteit daar waar 
gewenst. Elke keuze wordt integraal gemaakt, 
waarbij er een afweging gemaakt wordt tussen 
investeringskosten, exploitatiekosten (incl. 
energie en onderhoud) en de architectonische 
ambitie. De grootste invloed is er in het begin 
van  het ontwerpproces. Daarom worden 
vanaf het begin in elke fase de kosten in beeld 
gebracht en de belangrijke keuzes voorbereid 
en voorgelegd. 

Bij Villa Vonk ging een bescheiden bouwbudget 
samen met een hoge ambitie. Het gebouw 
moest immers een belangrijk, aantrekkelijk en 
toegankelijk gebouw voor de buurt worden. 
Daarom is vanaf het begin van de ontwerpfase 
zijn we met constructeur, installatieadviseur 
en kostendeskundige om de tafel gegaan 
om verschillende modellen te ontwerpen 
en door te rekenen. Dit heeft geresulteerd 
in een slimme structuur met een goedkope 
draagstructuur en een optimale integratie van 

installaties, waardoor veel geld bespaard is. 
Door deze integrale benadering van ontwerp 
en kosten werd er budget vrijgespeeld 
om het gebouw op belangrijke plekken te 
verbijzonderen en de hoge ambitie waar te 
maken. 60% van de gevel is gerealiseerd in 
een goedkope standaard baksteen die aansluit 
op de bebouwing in de directe omgeving. Op 
strategische plekken, zoals bij de entrees, 
geven luifels, grote gevelopeningen, en 
gekleurde mozaïektegels, het gebouw een 
uitnodigende en frisse uistraling. Ook in het 
interieur is deze strategie toegepast: door 
de ruwbouw te coordineren en als zichtwerk 
uit te voeren werd bespaard in plafond en 
binnenwandafwerkingen. Het vrijgespeelde 
budget is ingezet om op strategische plekken 
hoogwaardige materialen toe te passen en 
met kleur accenten aan te brengen. 

wOrKshOp excursIe

bijzondere gevel - 20% van het gebouw
standaard gevel - 80% van het gebouw metselwerk gevel

stuc gevel + geglazuurd tegelwerk

€ € € € € €
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eeN duurzAAM gebOuw

In het ontwerp van Villa Vonk is extra 
aandacht besteed aan het realiseren van 
een gezonde en comfortabele omgeving, 
waarin duurzaamheid, multifunctionaliteit en 
flexibiliteit hand in hand gaan. Duurzaamheid 
gaat niet alleen over energieverbruik 
of duurzame materialen, maar over de 
samenhang van  verschillende aspecten die 
belangrijk zijn voor mens, milieu en economie. 
Alleen als het gebouw waardevol en efficiënt 
is op al deze aspecten kan gesproken worden 
van een duurzaam project. Gedurende het 
proces is het dus van belang om de gevolgen 
van beslissingen voor al deze aspecten te 
overwegen.

FLexIbeL 
Villa Vonk is een flexibel en toekomstbestendig 
gebouw met een hoog accommoderend 
vermogen: het is gemakkelijk aanpasbaar 
voor veranderende eisen in de toekomst, zoals 
bijvoorbeeld nieuwe onderwijsmethodes, of 
de inpassing van nieuwe wijkvoorzieningen. 
De flexibele structuur maakt het mogelijk 
dat ruimtes op verschillende wijzen en door 
verschillende groepen gebruikt kunnen 
worden. In de draagstructuur van het 
gebouw is rekening gehouden met een groei 
en krimpscenario: er kan eenvoudig een 
extra verdieping voor voorzieningen worden 
toegevoegd en de schoollokalen zijn te 
transformeren in grondgebonden woningen. 

gezONde expLOItAtIe
Ook het gebruik van het gebouw kan 
geïntensiveerd worden: ’s avond en in de 
weekenden worden activiteiten voor de 
wijk in het gebouw georganiseerd. Het 
ontmoetingsplein kan gebruikt worden als 
theater, bioscoop of buurtcentrum en de 
sporthal kan ook als feestzaal dienen. Ruimtes 
kunnen gekoppeld worden of gescheiden, 
zodat de grootte afgestemd kan worden op de 
activiteit. Alle functies kunnen afzonderlijk van 
elkaar functioneren zonder onderling overlast 
te veroorzaken, zodat alle ruimtes optimaal 
verhuurd kunnen worden en de exploitatie 
gezond is. 

LeAN
Ook in de bouwfase is rekening gehouden met 
duurzaamheid en kostenbeperking; Villa Vonk 
is gebouwd volgens de Lean-bouwmethode. 
Deze methode zorgt er niet alleen voor dat de 
bouwkosten en bouwtijd aanzienlijk worden 
gereduceerd, maar ook de belasting van het 
milieu en het gebruik van hulpbronnen. Door 
een integraal ontwerpproces, afstemming 
tussen ontwerp en uitvoering en integrale 
planning worden fouten voorkomen, wordt 
het bouwproces gestroomlijnd en gaat zo min 
mogelijk materiaal en energie verloren. 

flexibiliteit voorbeelden

5

gebouw

1
intensieveren dubbele gebruik

2
groeien / krimpen

3
functie veranderingen

ongewijzigd m2 BVO ongewijzigd m2 BVO
groeien ten kost van een andere 
functie.

-650 m2 BVO: gymzaal als patio
woningen (maisonnette met tuin)
voorzieningen

uitbreidbaarheid voorbeelden

8

volume

4
buitenruimte bebouwen

5
extra verdieping

+ 300 m2 BVO
vooral voorzieningen 

+ 2000 m2 BVO
vooral school: circa 22 lokalen

uitbreidbaarheid voorbeelden binnen de locatie

11

locatie

+ 1100 m2 BVO
vooral school: circa 10 lokalen 

+ 2200 m2 BVO
vooral school: circa 20 lokalen

6
naast bouwen

7
naast en hoog bouwen

7. duurzame gebouw : slimme organisatie en efficiënte logistiek

DUBBEL RUIMTEGEBRUIKCOMPACT INTELLIGENTE GEVEL

visie

MOgeLIjKhedeN FLexIbILIteIt

MOgeLIjKhedeN uItbreIdbAArheId

VIsIe duurzAAM gebOuw: sLIMMe OrgANIsAtIe eN eFFIcIëNte LOgIstIeK
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FrIsse schOOL

Villa Vonk is een frisse school met een slim 
klimaatconcept: maximaal comfort met 
minimaal energieverbruik. Daglicht wordt 
maximaal benut en natuurlijke ventilatie 
wordt gecombineerd met een efficiënt 
ventilatiesysteem met CO2 detectoren. Op 
economische en duurzame wijze wordt een 
prettig en gezond binnenklimaat gerealiseerd. 

LAAgteMperAtuurVerwArMINg

De ruimten worden verwarmd door middel 
van vloerverwarming, een systeem dat 
geschikt is voor laagtemperatuurverwarming. 
Op dit moment is het gebouw aangesloten 
op de stadsverwarming. Laagtemperatuur 
systemen zijn eenvoudig op toekomstige meer 
duurzame vormen van warmteopwekking aan 
te sluiten.

hybrIde VeNtILAtIe: MechANIsch ALs 
het MOet, NAtuurLIjK ALs het KAN

In de winter wordt de ventilatie door 
mechanische ventilatie met warmte 
terugwinning geregeld. Zodra er geen 
warmtevraag meer is dan kan de ventilatie 
worden verkregen op natuurlijke wijze door 
de ramen open te zetten. Hiermee wordt 
voorkomen dat een energieverslindende 
luchtbehandelinginstallatie overbodig 
aanstaat.

NAtuurLIjKe KOeLINg

Het ontwerp van het gebouw is bouwkundig 
voorzien van veel massa die zorgt voor 
accumulatie van warmte in de winter en 
koude in de zomer. Het binnenblad van de 
gevel is zwaar (steenachtig) uitgevoerd en er 
worden geen afgesloten verlaagde plafonds 
toegepast, zodat de betonnen vloeren koude 
en warmte kunnen uitwisselen met de ruimte. 
In de nacht als de temperatuur lager is dan 
binnen zal het gebouw worden geventileerd 
en de massa worden afgekoeld. Deze 
geaccumuleerde koude zorgt ervoor dat de 
temperatuur overdag aangenaam blijft. Vaste 
buitenzonwering voorkomt oververhitting 
door directe zoninstraling via de ramen.

gezONd eN prettIg bINNeNKLIMAAt
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wijkschool

wijkgebouw
Het gebouw is geïntegreerd in de omgeving en locatie
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pLAttegrONdeN het schOOLgedeeLte heeFt eeN eeNVOudIge 
eN heLdere OrgANIsAtIe dIe FLexIbILIteIt 
bIedt OM te KuNNeN grOeIeN, KrIMpeN OF 
sAMeNwerKeN
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het gebOuw Is 
VOrMgegeVeN 
ALs eeN 
MArKANte 
VILLA IN het 
grOeN
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prOjectdAtA

Naam 

Locatie 

Programma

Oppervlakte

Opdracht

Periode

Opdrachtgevers

credIts

Team VenhoevenCS 

Partners

Fotos

I

Villa Vonk

Othelloweg 8-10, Rotterdam (NL) 

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

4,714 m2 bvo

VO, DO, bestek, werktekeningen, esthetische directievoering

2009 -2012 (opgeleverd juni 2012)

Woonbron Ontwikkelbedrijf

Ton Venhoeven, Cécilia Gross, Danny Esselman, Eelco Bergman, Jan 
Lebbink, Alexander Speelman (stagiair), Katarzyna Duleba (stagiair), 
Igor Začek (stagiair)

Halmos (installaties), DGMR (bouwfysica), Basalt Bouwadvies 
(kostencalculatie), Theo Wulffraat & partners (constructie), Waal Bouw 
(aannemer)
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