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 “Als je van lekkere dingen houdt dan 
zit je goed op onze school. Want wij 
maken elke dag verse koekjes, taart-
jes, gebak en brood, en die verkopen 
we in ons Grand Café. Dat wordt 
helemaal gerund door leerlingen uit 
de 3e klas. Je kan er ook lunchen 
en bedrijven in de omgeving komen 
hier koffie drinken in hun pauze,” dat 
post leerlinge Anna Christina op 
de site van Hubertus Berkhoff, de 
smaakvolle culinaire vakschool op 
de Zuidas in Amsterdam.
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#HASHTAGS  

H
et grand café, de bakkerswinkel en de restaurants 
liggen uitnodigend langs de gevel en verleiden 
passanten binnen te komen voor een kop koffie 
met een vers gebakje of een warme lunch. Net als 
de lekkernijen op de menukaart, is het interieur 

door ZENBER Architecten met oog voor detail ontworpen. 
Zo zijn de gebruikte kleuren en materialen een vertaling 
van zoete en romige ingrediënten als honing en chocolade. 
In een aantrekkelijke omgeving ervaren bezoekers wat de 
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“ZO ZIJN DE GEBRUIKTE KLEUREN 
EN MATERIALEN EEN VERTALING VAN 
ZOETE EN ROMIGE INGREDIËNTEN 
ALS HONING EN CHOCOLADE”

En ze worden bediend door onze leerlingen, onder begelei-
ding van een docent, met verse producten en goede koffie 
van Segafredo. Onze bakkerijen zijn van half negen tot kwart 
over vier bezet met telkens twintig leerlingen per klas. Alles 
wat ze de hele dag maken wordt dezelfde dag nog verkocht. 
Licht en zicht zijn belangrijk en daarnaast is zien ook kopen. 
Ons product is eten en drinken, dus hebben we de publieks-
functies in de plint gelegd. We willen ook het ambacht tonen 
en onze vakmensen zien stralen. Er zijn geen drempels en de 
deur staat altijd open.”

TOEZICHT EN VEILIGHEID
Sweder verder: “De school ligt in een drukke en volle 
omgeving, zonder veel buitenruimte. Dat vraagt iets van het 
gebouw en de architectuur. De plattegrond van het gebouw 
is een vierkant met een begane grond, twee verdiepingen en 
een groot dakterras, waar 250 leerlingen van hun pauze kun-
nen genieten. De totale oppervlakte is 6.600 m² verdeeld over 
drie verdiepingen. Kleinschaligheid is belangrijk en dat is in 
het ontwerp geregeld door de onder- en bovenbouw te split-
sen; op de begane grond bevinden zich de examenklassen 3 

leerlingen in hun mars hebben en hoe de lekkerste school 
van Nederland een lange traditie als leverancier van de beste 
koks, bakkers, gastvrouwen en gastheren in ere houdt. Lid 
directie Sweder Bosch is zichtbaar trots: “De Hubertus & 
Berkhoff is de smaakvolle vmbo-school (basis- en kader-
beroepsgericht en TTO) op de Zuidas in Amsterdam. We 
beschikken over vier bakkerijen, keukens, twee lesrestaurants 
en een Grand Café waar de leerlingen kunnen oefenen in de 
praktijk. De restaurants en het Grand Café zijn toegankelijk 
voor gasten van buiten de school en zitten twee maanden 
van tevoren al vol. De buurtfunctie loopt als een tierelier en 
het gebouw fungeert echt als een community center. Je moet 
wel weten dat we hier zitten, dus soms gaan we met onze 
bakkerskar door de buurt om te flyeren en dan gaat de mond 
tot mondreclame heel snel.”

BINNENSTEDELIJKE LOCATIE
“We zitten redelijk ingeklemd op een binnenstedelijke locatie 
met om ons heen hoge gebouwen en een parkeergarage. 
Hiernaast is een appartementencomplex met jonge professi-
onals geopend en die mensen lunchen en dineren hier ook. 

356



en 4 en de praktijklokalen; op de 1e en 2e verdieping liggen de 
instructielokalen voor de onderbouw. De passage verbindt de 
verschillende ruimtes en verdiepingen. Dit maakt toezicht en 
veiligheid mogelijk en zorgt tegelijk voor veel interactie. Zo 
is vanuit de passage goed te zien wat er in de bakkerij wordt 
gebakken en wie er in de keuken in de soep staat te roeren. 
Interieurarchitect ZENBER bracht eenheid in het nieuwe 
gebouw door het interieur op te zetten als een passage 
rondom een centraal plein.  Ingrid Heijne van ZENBER 
Architecten: “Het resultaat is een smaakvolle leeromgeving 
waarin ambacht, traditie en gastvrijheid een belangrijke rol 
spelen. De passage is een metafoor voor zien, ruiken en proe-
ven en verbindt de verschillende ruimtes en verdiepingen. 
Net als de lekkernijen op de menukaart, is het interieur met 
oog voor detail ontworpen. In een aantrekkelijke omgeving 

kunnen de bezoekers zien wat de leerlingen in hun mars 
hebben en hun culinaire producten zien, ruiken en proeven. 
Een school om van te genieten met al je zintuigen.” 

AMBACHT, TRADITIE EN HOSPITALITY
Midden in het gebouw ligt het atrium, met op de begane 
grond de centrale balie met de kantine voor de bovenbouw 
en op de eerste verdieping de wintertuin. De wintertuin is 
een ruimte voor creativiteit en ontspanning, die door de 
docenten, ouders en bezoekers wordt gebruikt. Daar vind je 
ook de koffie- en pauzeplek voor de docenten. Licht was een 
bepalend thema voor de architect, die geen donkere ruimten 
wilde creëren. Daarom is besloten om licht van boven binnen 
te laten; de lichtinval door de VELUX modulaire lichtstraten 
bepaalt ook het karakter van het gebouw. Sweder: “We zien 
hier dagelijks wat daglicht met mensen doet; het creëert rust 
en stimuleert creativiteit. Als je bij de balie staat ervaar je het 
licht van boven. Je hebt altijd het gevoel of je buiten staat; 
een soort patio maar dan met dak. Daglicht vrolijkt mensen 
op en dat werkt door in het gedrag. Bovendien versterkt de 
licht inval de ruimtelijkheid en openheid van het gebouw. 
Leerlingen vinden het gebouw prettiger dan de beide vorige 
gebouwen, die donker waren met gesloten lokalen. Ze 
vinden het hier schoon, mooi en licht.  Het gebouw draagt 
bij aan een fijne leeromgeving. Dat zie je in de vaklokalen, 
ons restaurant en in het Grand Café, waar onze leerlingen 
elke dag weer laten zien wat ze allemaal leren op de culinaire 
vakschool. Daar serveren ze onze gasten drankjes en heerlijke 
amuses die ze zelf vakkundig in de professionele keukens 
hebben bereid. Op de Hubertus Berkhoff gaat het over 
ambacht, traditie en hospitality.”

PROGRAMMA BEGANE GROND
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