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De volgende ochtend zag Jan dat er een 
gigantische bonestaak was gegroeid, precies 

waar zijn moeder de bonen had gegooid. Jan 
klom er in, hij wilde graag weten wat er 

helemaal bovenin te zien was.
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Multimedia element aula Larenstein

Hogeschool Larenstein timmert aan de weg. Na de verbouwing van het vraagpunt in 2003 en de 
meest recente verbouwing van het  studielandschap op de begane grond is de hogeschool weer
helemaal klaar om aan de veranderende onderwijsvraag tegemoet te komen. Er wordt echter nog 
gezocht naar een verbindend element om het geheel te bekronen, een mogelijkheid om iets met 
multimedia te kunnen doen in de aula, mogelijk een element dat gebruikt kan worden voor een kleine
expositie. Aanvankelijk werd hierbij gedacht aan een groot groen beplantingselement in de aula.
Ben ter Mull en Herman Jansen van de Hogeschool vroegen Tektor architecten uit Zoetermeer, o.a 
verantwoordelijk voor het ontwerp van het vraagpunt,  om eens over dit onderwerp na te denken en 
de gedachten aan het papier toe te vertouwen.  Dit epistel doet hiervan verslag. 

Tektor architecten, januari 2010
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de  aula en de ruimte erboven

de  aula met het gat in de dakvloer

entree

entree

plattegrond Larenstein BG ( non scaled)

doorsnede over de entree en de  aula  Larenstein BG ( non scaled)
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Het verbindend element

Het nieuwe meubilair heeft de aula een frisse en
prettige basis gegeven, De verlichtingsarmaturen zijn 
nadrukkelijk aanwezig, en geven een duidelijke
nieuwe plafondlijn. Om alle activiteiten in de aula te 
kunnen verbinden is een stevig vervreemdend 
element noodzakelijk, een ankerpunt waaraan je zou 
kunnen refereren. Iets wat geheel afwijkt van het 
bestaande interieur.

Het gat in de dakvloer van de aula is een ongebruikte 
kans om een vertikale relatie in het gebouw te 
ontwikkelen.

De ruimte boven de aula, waar vroeger de printers 
opgesteld waren, lijkt momenteel geen duidelijke 
functie meer te hebben. Wij willen deze ruimte graag 
betrekken in onze planvorming. Voor deze ruimte 
hebben we een loungeplek in gedachte. Heerlijk om 
vanaf deze ruimte de bewegingen op de 
trappenhuizen te kunnen volgen, enigszins in de luwte 
van het gebouw, en aan de zonzijde gesitueerd.

concept

Als uitgangspunt is gekozen dat de hogeschool de 
student als het ware opkweekt van zaadje tot 
professional.

De potentie van de student is in de kern al aanwezig, 
door de juiste impulsen, discussie en gesprek, zorg en 
aandacht komen deze kwaliteiten tot volle wasdom.

Het groeien is avontuur, een klimmen op de 
maatschappelijke ladder en het afleggen van de weg 
vol met verrassingen..

Eenmaal tot volle wasdom, bieden de volwassen 
planten weer bescherming tegen de zon voor de 
andere zaden en groeibeginselen. 

links rechts

voor

achter
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multimedia element aulamultimedia element aula
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Het multimedia element steekt door het bestaande gat in de vloer en vormt in de bestaande 
reproruimte boven de aula het nieuwe dakelement voor de nieuw te realiseren loungeruimte, het 
gatwordt rondgemaakt en  afgedekt met een dikke glasplaat. Een staalconstructie op de bestaande 
vloer draagt het element. Waardoor het element heel licht kan bewegen.

Zicht vanuit de aula op het bestaande gat in de dakvloer van de aula, het gat is rond gemaakt, het
element groeit door het dak heen. De grote gekleurde bladeren dienen als basis voor de projectoren en 
geluidsinstallaties, die er onzichtbaar in worden weggewerkt. 
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In de aula treffen we een grote ovale vorm met gaten erin. De vorm zweeft boven de vloer en lijkt 
licht te bewegen. De magenta kleur doet bijna pijn aan de ogen. De binnenzijde is voorzien van een
glooiende matras met kunstgras. De binnen wand is voorzien van een wolkenlucht.

Op de wand van het ovaal kan geprojecteerd worden , 
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