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Aron van Delft van AAS: ‘Architectonisch bijzonder is 
de langgerekte vorm van het gebouw, dat zich kenmerkt 
door flexibiliteit en opvallend grote klaslokalen. Van bin-
nen is het thema ‘kennisboom’ leidend. Lokale creatieve 
bedrijven, die soms ook les geven aan de school, werd 
gevraagd om passende elementen zoals de ‘nesten’ te 
ontwerpen. De nesten vormen de breakout-ruimtes waar 
studenten kunnen hangen om wat werk te doen of om 
met elkaar te praten. Ook ontwierp een lokaal bedrijf 
speciale visuals die als folie op de glazen wanden worden 
gebruikt. Ook werden er speciale armaturen ontworpen 
en geproduceerd voor de servicebalie en in de schoollob-

by. Elke verdieping weerspiegelt zo een ander deel van 
de kennisboom. Tegelijkertijd worden de verschillende 
onderwijsafdelingen zo wel visueel aan elkaar verbon-
den.’ Of zoals Jaap Hoeksema, Facility Manager van het 
Alfa College het treffend formuleert: ‘De takken van de 
kennisboom geven richting en kleur aan de verdieping. 
De nesten zijn de hangplekken voor onze ‘rare vogels’, 
de leerlingen die bij ons onderwijs willen volgen.’

Leren en werken komen samen
De school biedt plaats aan meerdere opleidingen: admi-
nistratief, juridisch, financieel, commercieel en ICT. En 
ook creatieve opleidingen zoals gaming design, media 
en mode. Ook herbergt het nieuwe gebouw van Alfa de 
kantoren van de medewerkers, inclusief College van Be-
stuur en de stafdiensten. Architect Van Delft: ‘Alfa wilde 
het onderwijs en de organisatie koppelen. In het gebouw 
verenigen zich verschillende afdelingen en soorten 
werkzaamheden. Op dezelfde verdieping wordt zowel les 
gegeven als gewerkt en vergaderd. Een ander punt van 
aandacht was ook dat er geen schoolplein is. Het gebouw 
staat namelijk in een openbaar gebied. De strenge eisen 
bij het stadion maken dat de gangen en nesten in het 
gebouw de aangewezen plekken zijn om te pauzeren, 
of te ‘hangen’. In de gangen en op de open plekken zijn 
dan ook door ons geen wanden ontworpen. De ontmoe-
tingsplekken zijn flexibel en verplaatsbaar. En ook de 
klaslokalen ontwierpen we daarom extreem ruim. Het 
hele ontwerp gaat uit van transparantie en een prikkel-
arme omgeving, want er gebeurt al genoeg tijdens les  
en werk. Dat uitgangspunt vertaalt zich ook in de  

Het Alfa College in Groningen is een goed voorbeeld van moderne onderwijsarchitectuur. De school ligt op  
een bijzondere locatie: pal tegen Euroborg, het stadion van FC Groningen. De beroemde Nederlandse architect  
Wiel Arets ontwierp in samenwerking met de Gemeente Groningen zowel het stadion als het masterplan van  
het gebied, waarin de school een leidend element is. De school huisvest ongeveer 1.400 studenten en 150  
medewerkers en heeft een omvang van circa 12.000 m2. AAS Architecten uit Groningen ontwierp het gebouw  
dat van binnen én van buiten bijzonder is. Ecophon leverde de akoestische plafonds, zowel systeemplafonds  
als vrijhangende eilanden, in lokalen, gangen, keuken en op nóg een verrassende plek (zie laatste pagina).
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‘Gevel en plafonds  
knipogen naar elkaar’



akoestiek en in de zichtlijnen. We spelen een spel  
met gesloten wanden, glaswanden, visuals en open en 
gesloten plafonds.’

Wit en licht
Zowel in de plafonds als de rest van het gebouw gebruik-
te AAS veel wit. Gedachte erachter is dat leerlingen en 
medewerkers in die kleur ‘kunnen groeien en zelf kleur 
aan de school geven’. Voor de buitenkant kozen de  
architecten voor een keramische tegel uit Japan. ‘Het is 
het grootste project in de wereld waarin deze tegels  
worden gebruikt. Belangrijk element in het plaatje zijn  
de opvallende raamkozijnen, die eruit zien als doosjes.  
Er zijn ramen op diverse hoogtes. De buitenkozijnen 
daarvan zijn zo ontworpen dat ze op de zuidkant van het 
pand zorgen voor zonwering. En op de andere muren  
zorgen ze er juist voor dat het daglicht wordt gevangen 
en via de plafonds weerkaatst in de ruimte. Dat geeft 
zoveel mogelijk lichtopbrengst,’ vertelt Van Delft. 

Binnen en buiten knipogen naar elkaar
Het tegeltje heeft een mooie structuur en meandert aan 
de buitenkant. Dat beeld lieten de architecten terug-
komen in de plafonds binnen. Daar waar de plafond-

panelen vrijhangen, vormen ze een overlappend patroon. 
Architect Aron van Delft kende de plafondpanelen van 
Ecophon van andere projecten waar hij de Ecophon Solo 
oplossing had gezien. Een referentieproject inspireerde 
hem om de panelen te ontwerpen als ijsschotsen die over 
elkaar schuiven. ‘Dat geeft een gevoel van perspectief. 
Zowel esthetisch als akoestisch resulteert het in een mooi 
systeem. De binnenkant en de buitenkant van het gebouw 
knipogen hierdoor naar elkaar.‘ 
 ‘Waar we loshangende plafondpanelen gebruikten is 
de hele hoogte van het plafond goed zichtbaar. Omdat de 
elektrische voeding uit de vloeren komt, zijn de plafonds 
verder vrij van installatiewerken of buizen en zien ze 
er strak en schoon uit. Daar waar installaties moesten 
komen, ontwierpen we dichte plafonds. Verder is alles 
open. “Esthetisch is het heel aardig dat de panelen over 
elkaar heen vallen. Je hebt voor een goede akoestiek een 
aantal vierkante meters absorptiemateriaal nodig, terwijl 
je het plafond voor een optimale thermische werking niet 
teveel mag bedekken. Ook werkt het elimineren van het 
contactgeluid door de vloerbedekking en de absorptie 
door middel van de plafonds akoestisch gezien  
goed samen. De loopgedeeltes blijven lekker stil.”

Voor het ontwerp van het gebouw waren aspecten zoals akoestiek, luchtkwaliteit, temperatuur, 
energie-efficiëntie en verlichting van belang. Betonkernactivering wordt gebruikt om de lokalen te 
koelen en verwarmen. Dit was een uitdaging voor de akoestiek omdat plafonds maar deels 
dekkend konden zijn. De Ecophon plafondpanelen worden door het hele gebouw gebruikt, ook 
in de keuken en in ruimtes zonder betonkernactivering. Dit resulteerde in een interessante mix van 
plafonds: Gedina E, Gedina A, Hygiene Meditec en maar liefst 2030 Solo-panelen. 
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Alfa College, Groningen

Architect: AAS Architecten

Producten:  2030 stuks Solo™ Rectangle eilanden, 
2300 m2 Gedina™ A en 1700 m2 Gedina™ E
 

FC Groningen Fanshop
Van Delft, AAS Architecten: ‘De retailer van de  
FC Groningen Fanshop zit ook in het gebouw. Wat 
we echt heel leuk vinden is dat hij uiteindelijk ook 
voor de vrijhangende plafondpanelen van Ecophon 
koos. Hij schilderde alleen heel toepasselijk het  
plafond erboven paars. Dat geeft een bijzondere  
effect en tegelijkertijd is er eenheid in het gebouw.’

Flexibel en praktisch
Jaap Hoeksema was nauw betrokken namens de school. 
Als voormalig leraar kijkt hij naar het ontwerp vanuit een 
praktisch oogpunt. “De samenwerking met  AAS Archi-
tecten en de lokale creatieve ontwerpers werkte erg goed. 
We zijn als gebruikers erg blij met het resultaat. In dit 
pand omarmen we Het Nieuwe Werken. Op minder vier-
kante meters moesten door slim dynamisch ontwerp wel 
meer werkplekken ontstaan. Er is geen hiërarchie van 
werkplekken in het ontwerp en er heerst een grote mate 
van gelijkheid. Iedereen kan nu overal gaan zitten om 
te werken. Wel zijn er door de architect ‘werk vlekken’ 
ontworpen. Voor de verschillende afdelingen en al naar 
gelang het gebruik van de ruimtes voor vergaderen of 
concentreren. De akoestiek op de verschillende plekken 
is zeer goed, hoor ik van iedereen.’

Keuze voor Ecophon
Van Delft is spontaan heel duidelijk over de keuze voor 
de panelen van Ecophon: ‘Het is erg makkelijk werken 
met Ecophon, Ze hebben speciale producten waar ze 
professioneel over kunnen adviseren. Het assortiment is 
uitgebreid en er is altijd een goed aanspreekpunt. Elke 
vraag die je stelt wordt uitgebreid beantwoord. Ecophon 
is een prettige partner met een goed product, dat ook  
nog eens prima meedoet in de markt. Ecophon toont 
daarnaast oprechte belangstelling voor de projecten en 
dat zie je niet vaak bij leveranciers.’




