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Voorlopig Ontwerp MKC Houtwijk in Den Haag afgerond

In opdracht van de Gemeente Den Haag, Stichting Montessori Onderwijs Zuid-Holland en

gro-up heeft BDP samen met TRAJECT, Pieters Bouwtechniek Delft en DGMR het voorlopig

ontwerp voor het nieuwe Montessori Kindcentrum Houtwijk in Den Haag afgerond.

Delen: M o T u R

Het duurzame, circulaire MKC Houtwijk wordt een gebouw met een centrale plek in de wijk

dat appelleert aan de zintuigen zowel binnen als buiten. De begane grond is uitgevoerd in

metselwerk, maar de entree heeft een zachte textuur die uitnodigt om aan te raken. Op de
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verdieping zorgt schaduwwerking en ritmiek voor een prikkelende aanblik met steeds

veranderende structuren voor het zicht op grotere afstand.

Impressie speellokaal

In het interieur zijn veel doorzichten ontworpen en een sequentie van werkplekken, zodat

kinderen zelf hun plekje kunnen vinden, elkaar dingen zien ondernemen en van elkaar

kunnen leren. Lichte, warme en natuurlijke materialen zorgen voor eenheid en samenhang.



Impressie aula

Een uitgesproken centraal hart vormt een ontmoetingsplek voor de school. In een modulaire

�exibele structuur hebben de school, het kinderdagverblijf, de peuteropvang en de BSO elk

hun eigen plek met een eigen geborgen sfeer, maar worden ze met elkaar verbonden door

een groot avontuurlijk gemeenschappelijk onderwijslandschap.

Bron: BDP
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