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HET GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM IS ONLANGS IN HET GERENOVEERDE GEBOUW VAN 

HET BEROEMDE TECHNICON COMPLEX TE ROTTERDAM GETROKKEN. DE EERSTE FASE 

VAN DE RENOVATIE (CA. 13.000M2 BVO) IS JUNI 2014 OPGELEVERD EIND AUGUTSTUS 

2015 IS HET VOLLEDIG IN GEBRUIK GENOMEN.

Het Technicon (ontwerp 1955-1970 van Hugh 
Maaskant) is een karakteristiek en stoer gebou-
wencomplex. De krachtige, typisch Rotterdamse 
uitstraling is passend voor het Grafisch Lyceum.
De gescheiden gebouwdelen en langgerekte 
verdiepingen dragen echter op het eerste gezicht 
minder bij aan de gewenste interne samenhang.

In de volgende fasen zijn de verbindingen met 
het naastliggende hoofdgebouw gerealiseerd. 
Gelijktijdig is ook het hoofdgebouw in dezelfde 
stijl gerenoveerd, zodat in het gebruik de huis-
vesting als één gebouw (met een totale omvang 
van ca. 30.000m2 BVO) wordt ervaren. 
 
In onze visie is zo een verbindende ontmoe-
tingslaag voor studenten en personeel op de eer-
ste èn tussenverdieping van beide gebouwdelen 
onstaan. Alle opleidingen en de entree zijn direct 
aan deze laag gekoppeld via ‘open vensters’. De 
beoogde koppelingen en verbindingen vormen 
vervolgens de ideale basis voor een herkenbare 
en inspirerende leer- en werkomgeving gericht 
op interactie, creativiteit en samenwerking.

Belangrijkste kenmerken van de renovatie, 
passend bij het gebouw van Maaskant en de 
ambities van het Grafisch Lyceum:

Stoer en inspirerend
De kenmerkende betonconstructie is volledig 
schoon en zichtbaar gemaakt. De akoestische 
plafonds zijn hoog geplaatst waardoor een 
maximale ruimtelijkheid ontstaat. De essentiële  
technische installaties voor het Grafisch Lyceum 
zijn onder het motto ‘what you see is what you 
get’ industrieel en zichtbaar.

Transparant en grafisch
De binnenwanden zijn zoveel mogelijk in glas 
uitgevoerd, waardoor de ateliers en groeps-
werkplekken maximaal op elkaar betrokken zijn. 
Op cruciale plaatsen zijn vides in het gebouw 
gecreëerd om, naast de gewenste ruimtelijk-
heid, uitwisseling tussen de onderwijsgroepen 
te stimuleren. De banen in de vloer- en wandaf-
werking kaderen en verbinden de verschillende 
leerplekken.

De renovatie van de eerste fase, met een realisa-
tietijd  van slechts acht maanden, is een nauwe 
samenwerking van ontwerpende en uitvoerende 
partijen uitgevoerd.


