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ander licht op een school:
het Hyperion Lyceum

Er is onder andere een entree met grote overstek, een aula met 
verspringende lichtkoepels en een bijzonder trapblok, het hart van 
de school, gerealiseerd. De speelse raamkozijnverdeling op maat 
is wel het beste voorbeeld van flexibiliteit. Nieuwe elementen die 
speciaal op maat gemaakt zijn voor het Hyperion Lyceum.

Frank Hooijschuur, projectontwikkelaar bij BBA, is positief verrast. 
“In tegenstelling tot mijn eerste gedachten is er heel veel mogelijk 
met modulaire bouw. En toch is er een zelfde eindresultaat als bij 
traditionele bouw. De grootste voordelen zie ik in de korte doorloop-
tijd en de beperkte afhankelijkheid van de weersinvloeden”.

daglicht bijzonder maken
Architect Burton Hamfelt werd geïnspireerd door de het nabij- 
gelegen oude Shell gebouw in Dudokstijl maar ook door de naam 

Hyperion. Hyperion was namelijk de Titaan van het licht en obser-
vatie. Een toepasselijke naam dus voor een opleiding die op een 
andere manier haar licht wil laten schijnen op de klassieke oplei-
ding van het gymnasium. Voor Hamfelt stond de vraag centraal hoe 
(dag)licht bijzonder gemaakt kon worden. Bij het ontwerp is dan ook 
veel aandacht besteed aan de gevel. Er is een zwevende ingang met 
een glazen pui en een paarse kleur gecreëerd om het een krachtig 
accent te geven. Vanuit deze entree kom je in de aula, een centrale 
ontmoetingsplek. Via een brede luie massief houten trap is de ver-
dieping te bereiken. Deze trap doet dienst als verkeersroute en als 
loungeplek. Bovendien kan de trap tijdens voorstellingen gebruikt 
worden als tribune om op te zitten. De speelse raamindeling zorgt 
voor de gewenste transparantie en lichtinval. De uitstraling van de 
gevels is doorgezet in het dakvlak, waardoor het dak als het ware de 
vijfde gevel vormt.

Overhoeks wordt een complete en gevarieerde stadswijk 
aan het IJ. Tussen het eigenzinnige en rustgevende noorden 
en het bruisende centrum van Amsterdam is inmiddels 
het Hyperion Lyceum gesitueerd op een zichtlocatie aan 
het IJ, vlakbij EYE Amsterdam. Het gebouw nodigt uit tot 
ontmoeten en verbinden.
Medio 2011 kreeg de Stichting Voortgezet Onderwijs van 
Amsterdam (VOVA) goedkeuring om een tijdelijke huis-
vesting voor 175 gymnasiumleerlingen van het Hyperion 
Lyceum te realiseren. Gezien de zeer korte doorlooptijd 
van het project en de tijdelijkheid van het gebouw (vijf 
jaar) is er gekozen voor De Meeuw Bouwsystemen. Een 
partij die bekend is met dergelijke kritische planningen 
en die bereid is om mee te denken met de klant.
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ideaal in tijden van crisis
Voor Hamfelt was het een uitdaging om met systeembouw een 
fraai gebouw te realiseren. Zijn mening over unitbouw heeft hij 
inmiddels bijgesteld: de charme van het systeem zit onder andere 
in de tijdwinst. “Modulair bouwen is zeker in tijden van crisis 
een ideale bouwmethode: het is kostenbesparend en natuurlijk 
vooral efficiënt en flexibel. Inmiddels heb ik genoeg voorbeelden 
gezien om te weten dat hiermee ook mooie en vooral duurzame 
gebouwen gerealiseerd kunnen worden”, vertelt Hamfelt. 

Het gebouw met een oppervlakte van ruim 2200 m2 is in slechts 
twee maanden tijd gerealiseerd. “Aan onze oplossingen voor 
het onderwijs kleeft nog steeds het beeld van eenvoudige 
noodlokalen, aldus Bas de Haan, accountmanager bij De 
Meeuw. “Dat beeld is sterk achterhaald. Door innovatie en door 
snel in te spelen op marktontwikkelingen biedt het modulair 
bouwsysteem van De Meeuw steeds meer mogelijkheden voor 
de flexibiliteit, functionaliteit en de permanente beleving van  

een onderwijsgebouw. Samen met de lagere investerings- en 
onderhoudskosten is dat toch een heel aantrekkelijk alternatief 
voor schoolbesturen en gemeenten.” 

bouwen met het oog op de toekomst
Kleinschaligheid, licht, veiligheid, transparantie, kleur en 
sfeer zijn de kernwaarden van het ontwerp. De nadruk ligt op 
binding, ontmoeting en het `familiegevoel’. De grote houten  

(zit)trap vormt het hart van de school en vormt een lounge-
plek waar de leerlingen elkaar kunnen treffen. Met het groeien 
van het leerlingenaantal zal in de nabije toekomst de behoefte 
ontstaan tot uitbreiding van de huisvesting maar massaliteit 
dient vermeden te worden. Flexibiliteit is daarom een ander erg 
belangrijk punt in het ontwerp. De Meeuw heeft daarom reeds 
alle voorbereidingen getroffen om een dergelijke uitbreiding te 
kunnen realiseren.«


