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P O R T F O L I O
FRANS VAN HOOIJDONK

Wat we zien
Zien we door het licht dat erop valt

Maar wat we zien
Zien we door de schaduw die het werpt

Martin Reints
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Geraakt door licht, geroerd door schaduw

Wat is architectuur zonder licht? Ons zicht op de we-
reld om ons heen wordt bepaald door zowel materi-

aal als licht. Licht echter, wordt voor ons menselijk oog al-
leen zichtbaar door interactie met genoemd materiaal, en 
materiaal bestaat op zijn beurt weer alleen door de aan-
wezigheid van licht, tenminste voor het oog. Deze interac-
tie definieert de visuele wereld waarin we wonen, werken 
en leven. Van het Pantheon in Rome, met zijn enkele ronde 
lichtopening in het plafond waardoor een  theatrale licht-
straal vanuit de hemel naar binnen treedt, tot de openbare 
verlichting in Vals die door enkel het wegdek te  verlichten 
het pad voor je onthult, zonder de omgeving in een gloed 
van licht te zetten. Licht zorgt in zowel de binnen- als de 
buitenruimte voor sfeer, diepte en definitie.

Ik ben opgegroeid in Gulpen Zuid Limburg. Na afronden 
van mijn studie ben ik in 1986 naar Amsterdam verhuisd 

om bij AEG lichttechniek aan het werk te gaan. Hier is het 
zaadje geplant dat mij heeft doen uitgroeien tot de licht- 
ontwerper die ik nu ben: een ontwerper met passie voor 
het ambacht, gedreven door de mens, architectuur, kunst 
en cultuur en met een hang naar de natuurlijke werking 
van licht. Aan de hand van deze kennis ben ik in staat ge-
weest zes aspecten van licht te definiëren die van toepas-
sing zijn op elk lichtproject.  Deze zes aspecten zijn voor 
mij de leidraad om met behulp van licht een  omgeving te 
creëren die we als vanzelfsprekend, natuurlijk en sfeervol 
ervaren. 

Mijn rol als lichtontwerper wordt dan ook niet bepaald 
door het plaatsen van licht maar door het definiëren 

van de plekken waar minder licht mag of moet zijn.  Op 
deze wijze realiseer ik een natuurlijke balans die het  gevoel 
voor ruimte en vorm versterkt en ondersteunt. Om dit te 
bereiken tracht ik de zichtbare aanwezigheid van kunst-
matige verlichting zoveel mogelijk te beperken en wanneer 
deze wel zichtbaar is heeft zij een duidelijke functie waar-
door de zichtbaarheid niet hinderlijk wordt waargenomen.

Hoeveelheid, hoogte, richting, contrast, kleur en inten-
siteit zijn de zes aspecten. Ik voeg daar graag een 

zevende aan toe en dat is tevredenheid. Mijn uiteindelijke 
doel is altijd om met alle betrokken partijen een project te 
realiseren waaraan we veel plezier beleven en waarop we 
met trots en een tevreden gevoel terug kunnen kijken.

Frans van Hooijdonk
Lichtontwerp
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“Licht en 
schaduw zijn de 
luidsprekers van 
de architectuur”

Lucien Hervé, fotograaf 1910 - 2007

Korzo Theater Den Haag
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geselecteerde projecten

2014 - 2017
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Het typische Hollands licht aan de Noordzee is al eeuwen een inspira-
tie voor kunstenaars. Uniek in het ontwerp van Museum Voorlinden 

is het dak waardoor het daglicht door 115.000 onder een hoek afge-
sneden buisjes indirect naar binnen valt. Een velum en transparant gla-
zen dak in combinatie met indirect ledlicht zorgen ervoor dat een haast 
magisch licht de kunstwerken beschijnt, zowel op zonnige dagen als bij 
avond en in ieder seizoen. Ieder bezoek aan het museum is anders door de 
dagelijkse verschillen in intensiteit en kleur van het gedoseerde daglicht.

Van buitenaf doet het gebouw geen enkele poging te imponeren. Van 
binnen is het altijd verrassend. In deze architectuur ontstaan sterke 

indrukken van de gebruikte materialen: natuursteen en hout, de lichte 
witte staalconstructie van het dak, grote glaspuien en strakke natuurste-
nen gevel met de kleur van duinzand.

Deze rust mocht niet verstoord worden door de aanwezigheid van 
spots en daarom is er voor een oplossing gekozen op basis van een 

voor het museum ontwikkelde spanningsrail welke in de nauwe sparing 
van slechts 20mm tussen de plafondpanelen kon worden weggewerkt. 
Deze rail is zo ontworpen dat er ook een led lichtlijn in opgenomen kan 
worden welke in de zalen waar de delicate kunst hangt die geen daglicht 
kan verdragen voor de verlichting zorgt, daar waar nodig zorgt een zorg-
vuldig gekozen spot voor een gewenst accent ter onderschrijving van een 
kunstwerk wat speciale aandacht verdient.

Opdrachtgever  : Museum Voorlinden
Plaats   : Wassenaar
Architect  : Kraaijvanger,
     Dirk-Jan Postel
Fotografie  : Stef Beemer
Opgeleverd  : September 2016

VOORLINDEN
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Het Stedelijk Museum Schiedam is gehuisvest in het voormalige Sint 
Jacobs Gasthuis aan één van de oudste dijken van Schiedam: de 

Hoogstraat. Het gebouw was oorspronkelijk een gasthuis voor arme be-
jaarden en zieken. Aan het einde van de achttiende eeuw werd dit ge-
bouw van één van de oudste instellingen van weldadigheid gesloopt om 
plaats te maken voor het huidige neoclassicistische gebouw. In 2006 
verhuisde de hoofdingang van het museum naar het souterrain, waar-
door de entree moeilijk te vinden was.

In 2013 kreeg MVRDV de opdracht om de verwaarloosde kapel met zijn 
slechte akoestische eigenschappen weer te transformeren naar entree 

waarin ook een winkel, café en garderobe worden ondergebracht. Aan-
gezien de kapel een monument is mag de transformatie de bestaande 
structuur niet veranderen hiervoor ontwerpt MVRDV een helrode “vrij-
staande” boekenkast uit respect voor de sacrale functie van de ruimte. 
Met een duidelijk monumentaal gebaar combineert de boekenkast de 
vele functies en blijft de ruimte open en toegankelijk. 

Uitdaging in de lichtoplossing was de verschillende gebruiksfuncties 
te verlichten zonder het monumentale en sacrale karakter van de 

ruimte aan te tasten, Er werd een “kroonluchter“ ontworpen met een 
zo open mogelijke structuur waarbij de monumentale ruimte vanuit elk 
punt zichtbaar blijft. In dit lichtobject met een diameter van zeven meter 
is alle benodigde verlichting opgenomen en aanvullend zijn er op enkele 
markante posities lichtlijnen aangebracht in de boekenkast.

Opdrachtgever  : Stedelijk Museum Schiedam
Plaats   : Schiedam
Architect  : MVRDV
Fotografie  : Daria Scagliola, Stijn Brakee
Opgeleverd  : Oktober 2014

SMS
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DE OUDE BIBLIOTHEEK, DELFT
Monument wordt opleidings- en ontmoetingscentrum
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Na 17 jaar leegstand is een nieuwe functie gevonden voor de voor-
malig universiteits bibliotheek van de TU Delft aan het Raam in 

Delft. Het markante gebouw huisvest na de transformatie een oplei-
dingscentrum voor de offshore industrie: ‘De Oude Bibliotheek’. De 
transformatie van het rijksmonument naar cursuscentrum voor de 
offshore vormde een speciale uitdaging vanwege de 180 graden func-
tiewijziging. De monumentale universiteitsbibliotheek waar je een speld 
kon horen vallen, moest geschikt worden gemaakt voor een moderne 
opleidingsfunctie waarbij voordrachten, interactie en dialoog centraal 
staan.

De monumentale karakteristieken van het gebouw moesten behou-
den blijven en na restauratie in hun oude glorie een centrale plek 

krijgen in het herontwerp. Het hernieuwde ontwerp legt de nadruk op 
behoud en waar mogelijk verbetering van de oorspronkelijke ruimtelijke 
uitgangspunten. De kenmerkende centrale hal, de ruime trappenhui-
zen, de hoge plafonds: ze zijn gerestaureerd en opgepoetst en vormen 
de ruimtelijke basis voor de nieuwe functie.

Uitgangspunt voor het lichtontwerp was in eerste plaats respect 
voor de oorspronkelijke architectuur en daarna het invullen van 

de functionele eisen, het is op wonderbaarlijke wijze gelukt deze twee 
samen te voegen door bij Viabizzuno in Italië op maat gemaakte op-
lossingen waarbij gebruik gemaakt is van diverse gecombineerde licht-
technieken die zowel invulling geven aan de functionele eisen alsook 
aan de sfeerverlichting met een verwijzing naar de oorspronkelijk aan-
wezige  gloeilampen.  

Opdrachtgever  : Oude Bibliotheek Delft
Plaats   : Delft
Architect  : Marjolein Kreuk i.s.m.
     Stephanie Gieles
     BKPunt
Fotografie  : Arnaud Roelofsz
Opgeleverd  : Oktober 2015
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In 2015 opent het gebouw waarin theater “de Bussel” en bibliotheek 
“theek 5” zijn gehuisvest haar deuren. Door het verplaatsen van de oor-

spronkelijke entree delen theater en bibliotheek dezelfde ingang welke 
uitkomt in een centraal gelegen foyer waarmee het gebouw wordt omge-
doopt naar “huiskamer van Oosterhout, mede doordat het gebouw het 
Basiliekplein met het Torenplein verbindt ontstaat de ontmoetingsfunc-
tie.

Het gebouw kan op verschillende manieren worden gebruikt. Naast 
het gebruik als bibliotheek en de reguliere theaterzalen voor voor-

stellingen kan het hele gebouw ingezet worden voor festivals, congressen 
of bedrijfspresentatie. Er zijn meerdere zithoeken, een mediatheek, stu-
diehoek, boekenkasten, een eethoek, grote gordijnen voor het maken van 
flexibele afscheidingen.

Deze flexibiliteit vraagt voor een evenzo grote flexibiliteit van de licht 
installatie vandaar dat er een oplossing is ontwikkelt op basis van 

op maat gemaakte sparingen in het plafond waarin moderne led spots 
zijn opgenomen die verplaatsbaar en richtbaar zijn. De sparingen zijn in 
een zorgvuldig gekozen ritme geplaatst. Als aanvulling zijn er in de foyer 
hanglampen geplaatst waarmee het huislijke karakter van de “woon-   
kamer” wordt onderschreven. De l.ichtlijnen onder de traptreden in de 
foyer nodigen uit om op de trap plaats te nemen voor een gezellig gesprek 
of als toehoorder tijdens een presentatie.

Bibliotheek theek-5 is in 2017 uitgeroepen tot de beste bibliotheek 
van Nederland.

Opdrachtgever  : De Bussel
Plaats   : Oosterhoiut
Architect  : DP6 i.s.m.
    3TO Carol Groenegen
Fotografie  : Michel Kievits
Opgeleverd  : Oktober 2015

DE BUSSEL
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Het Nieuwe Instituut realiseerde in de zomer van 2014 op eigen 
terrein, pal tegenover Huis Sonneveld, een tijdelijke woning naar 

ontwerp van architectenbureau SeARCH. Bjarne Mastenbroek, oprich-
ter van SeARCH, beschrijft het ontwerp als een Yourtopia, een even 
persoonlijke als utopische visie op het wonen in de vroege 21ste eeuw. 
Maatschappelijke thema’s zoals de invloed van globalisering, het verlan-
gen naar privacy en de bijna perverse scheefgroei in welvaart hebben de 
opgave van de hedendaagse architect ingrijpend veranderd. SeARCH 
grijpt in het ontwerp van het paviljoen terug op een basisvraag; wat is 
minimaal nodig om een maximale kwaliteit van leven te bereiken?

Plek van bezinning. De innovatieve, stalen constructie van het koepel-
vormige paviljoen verwijst doelbewust naar traditionele nomadische 

woonvormen zoals de iglo en de yurt. De ruimte heeft een doorsnede van 
14 meter en is aan de buitenzijde begroeid met gras. Een smalle tun-
nel leidt de bezoeker naar de feitelijke entree van het paviljoen. Eenmaal 
binnen wordt de bezoeker verrast door even onbekende als uitheemse 
planten en bomen, die het beeld van een exotische oase oproepen. Via 
een daklicht treedt het daglicht ongehinderd binnen evenals de kunst-
verlichting die buiten het paviljoen is geplaatst. Aanvullende verlichting 
is  tussen de beplanting weggewerkt. De heldere binnenruimte vormt een 
verstilde plek waar de buitenwereld nauwelijks in doordringt en die de 
bezoeker uitnodigt tot contemplatie. 

Opdrachtgever  : Het Nieuwe Instituut
Plaats   : Rotterdam
Architect  : SeARCH
Fotografie  : Ronald Tilleman, Ossip
Opgeleverd  : Maart 2014

YOURTOPIA
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In 2015 werd de 34ste wereldtentoonstelling gehouden in Milaan, het 
thema van deze tentoonstelling “Voedsel voor de planeet, energie voor 

het leven”. Dit thema omvatte technologie, innovatie, cultuur, tradities en 
creativiteit in het licht van nieuwe globale scenario’s met een focus op het 
recht op een gezonde en veilige omgeving met voldoende voedsel voor 
alle wereldbewoners. De architect Anne Holtrop en de landschapsarchi-
tect Anouk Vogel hebben dit thema vertaald in een poëtische interpreta-
tie van het culturele agrarische erfgoed van het land, dat voortkomt uit 
de oude beschaving van Dilhum.

Met tien kenmerkende fruittuinen, die bomen bevatten die op ver-
schillende momenten gedurende de zesmaandelijkse duur van 

de tentoonstelling vruchtdragende zullen zijn, bevat het paviljoen ook 
archeologische voorwerpen die de millennia lange traditie van de land-
bouw vieren en de vele mythen van Bahrein als de eeuwige voortzetting 
in stand houden, locatie van de Hof van Eden en het land van de miljoen 
palmbomen. Het paviljoen is gebouwd uit witte geprefabriceerde beton-
nen panelen en is aan het einde van de Expo naar Bahrein verplaatst om 
daar te dienen als botanische tuin. De geprefabriceerde componenten 
van de gebouwen, zichtbaar door de naden die ze met elkaar verbinden, 
verwijzen losjes naar de inherente en onderscheiden vormen van de ar-
cheologie van Bahrein.

De op maat gemaakte verlichtingsarmaturen zijn een verwijzing naar 
de talrijk aanwezige sterren in de Bahreinse nacht en verlichten het 

paviljoen in een zachte gloed. Dezelfde armaturen zijn in de beplanting 
verstopt waar zij zorgen voor een zachte verlichting als door een vuur-
vliegje veroorzaakt.

Opdrachtgever  : Ministerie van Cultuur 
     van het Koninkrijk Bahrein
Plaats   : Milaan
Architect  : Anne Holtrop i.s.m.
     Anouk Vogel
Fotografie  : Iwan Baan
Opgeleverd  : Mei 2015

BAHRAIN EXPO
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De Beemsterpolder is in december 1999 op de werelderfgoedlijst 
geplaatst door UNESCO. Het Ontwerp voor CONO kaasmakers, 

tracht een vanzelfsprekendheid aan de dag te leggen, die handelt naar 
de verandering in het gebruik van de Beemster en zich tegelijkertijd meet 
met de karakteristieken van de polder. Op de schaal van de polder dient 
het ontwerp van de kaasmakerij de openheid van het landschap. Mathe-
matische studio toont aan dat één langgerekt gebouw het meest voor-
ziet in de openheid van het landschap. De “landscraper” benut de diepte 
van het kavel, oogt vanaf de weg klein en laat ruimte voor het landschap 
en de wolkenlucht. In de doorsnede is de landscraper steeds gedrukt en 
laag gehouden. De colonnade is slechts 7 meter hoog. Het gebouw blijft 
ruim onder de hoogte van de bomenrij.

Het lichtontwerp voorziet in de behoefte om de impressie van de land-
scraper in het Beemster landschap zo compact mogelijk te maken. 

Door de colonnade aan te lichten en de intensiteit tussen de hoekpunten 
te verlagen ontstaat een perspectivisch vertekent beeld waardoor het 
bouwvolume compacter oogt. De warme gele kleur van de houten be-
timmering aan de onderzijde van de colonnade wordt met licht versterkt 
zodat het dak lijkt te zweven als een vers geschaafde plak kaars bij kaars-
licht. Een romantisch beeld in het Beemster polderlandschap. 

Opdrachtgever  : Cono Kaasmakers
Plaats   : Westbeemster
Architect  : Bastiaan Jongerius
Fotografie  : Luuk Kramer
Opgeleverd  : Maart 2014

CONO kaasmakers
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Na jaren te hebben leeg gestaan, kreeg de oude elektriciteitsfabriek in 
Dordrecht een nieuwe bestemming: een schouwburg, poppodium, 

en een muziek- en dansschool. Het oudste deel van het pand kreeg een 
horecabestemming. Olaf en Alexander wisten het meteen: hier kwam 
hun grand café Khotinsky.

Waar de naam vandaan komt? Achilles de Khotinsky was een Rus-
sische wetenschapper die de gloeilamp naar Nederland bracht. 

De lampen hebben hier dan ook extra aandacht gekregen. Overdag zijn 
die misschien helemaal niet nodig, want het hoge plafond en vele ramen 
maken de industriële ruimte heel licht. Maar de kunstverlicting brengt 
dan een extra warm accent door de warme gloed van de gloeilampen 
die via de bakstenen muur de ruimte in reflecteert in combinatie met de 
voor de trekstangen speciaal vervaardigde armaturen die het dak aan-
lichten waardoor de totaalbeleving van de ruimte compleet wordt. De in 
de flessenrekken opgenomen verlichting zijn een subtiele verwijzing van 
de evolutie van de gloeilamp naar led verlichting zo komen verleden en 
heden tezamen binnen het lichtontwerp.

Opdrachtgever  : Restaurant Kothinsky
Plaats   : Dordrecht
Architect  : Robert van Oosterom
Opgeleverd  : Februari 2014

KOTHINSKY
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De rijke culturele geschiedenis van de Gouvernestraat 129-133 be-
gint in 1909, als het door Jan Verheul ontworpen gebouw wordt 

geopend als ‘Ons Huis’. Kunstenaar Gyz La Rivière verdiepte zich in de 
historie van de locatie en las in het archief van Stichting Ons Huis dat 
‘de vereniging Ons Huis’ in 1909 intrek nam in het pand met als doel 
“de bevordering van de omgang tusschen de verschillende kringen van de 
samenleving en van de volksontwikkeling”, waarbij de nadruk zou moeten 
liggen op ontwikkeling van de mens, ontspanning en kunstgenot.’

Na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog diende het gebouw als 
noodziekenhuis voor het gebombardeerde hospitaal aan de Coolsin-

gel. Na een jaar kreeg het pand zijn culturele functie terug. Omdat een 
groot deel van de cultuurpanden in Rotterdam op 14 mei 1940 verwoest 
waren stelt La Rivière in een artikel op Vers Beton dat de culturele weder-
opbouw van de stad begonnen is in het pand aan de Gouvernestraat. Ons 
Huis was in die jaren vooral een centrum voor beeldende kunst, met ate-
liers, een expositieruimte en een filmzaal. Tussen 1948 en 1952 werd het 
pand herhaaldelijk verbouwd onder leiding van de illustere Rotterdamse 
architecten Bakema en Van den Broek, die faam verwierven met onder 
meer de Lijnbaan.

In 1949 werd ’t Venster voor het eerst geopend, als avant-gardetheater 
voor kwaliteitsfilms tot 2010 toen verhuisde het filmhuis naar een loca-

tie nabij Luxor. Vanaf 2016 is het gebouw na een zorgvuldige renovatie 
weer in gebruik als filmhuis waarbij de verlichting een verwijzing is naar de 
historie van het gebouw zonder traditioneel te zijn .

Opdrachtgever  : KINO 
Plaats   : Rotterdam
Architect  : Studio Steenbruggen
Fotografie  : Mark Brants, Marten van Dijl
Opgeleverd  : Maart 2015

KINO Rotterdam
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De architecten van BKPunt kregen de uitdagende opdracht om een 
huis te ontwerpen met een inpandig zwembad en dat in dezelfde 

bouwvorm als het huis wat er voorheen stond. De oplossing is gevonden 
in een ontwerp wat het traditionele huis benaderd maar gestoken in een 
moderne vormgeving met zorgvuldige uitgekozen details. Dit aangevuld 
met een uitbouw in het verlengde van het huis met daarin het zwembad. 
Het zwembad vormt de beëindiging van een lange zichtlijn door het huis 
waarin ruimtes zorgvuldig in elkaar overgaan. 

Deze zichtlijn wordt in het lichtontwerp ondersteund door strijklicht 
langs de wanden die eindigt in het horizontale lichtvlak van het 

zwembad. Een zorgvuldig gekozen spel van zichtlijnen in het huis wordt 
steeds geholpen door secuur geplaatste verlichting die zorgt voor het 
aanlichten van een vlak of een accent daar waar nodig. Het centraal in 
het huis gelegen trappenhuis van eikenhout direct achter de voordeur 
wordt niet zichtbaar vanuit de nok verlicht en geeft daarmee een warme 
en welkome gloed waardoor de iedere bezoeker zich direct thuis voelt en 
dit huis. 

Opdrachtgever  : Familie V 
Plaats   : Baarn
Architect  : BKPunt
Fotografie  : Ruimtes in Beeld
Opgeleverd  : Oktober 2017

VILLA Baarn
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Hoe vergroot je een boerderij met lage dakrand aan drie zijden en een 
hoge kant met staldeuren? Typische Noord-Hollandse boerderijen, 

de ‘Stolp’, hebben een heldere, sterke vorm. Een moderne uitbreiding 
demystificeert dit kenmerk gemakkelijk. De traditionele Stolp heeft een 
kern, het ‘vierkant’ bestaande uit een hooizolder over de volledige hoogte. 
Rondom zijn de woonvertrekken van de boer en de schuur die in open ver-
binding staat met het plein. Het huis en hooi genieten van de warmte van 
koeien. De nieuwe uitbreiding ‘scheef’ het schuine dak omhoog vanaf het 
plein en steekt uit boven de oude bakstenen gevels. Aan twee kanten ont-
staat een zone van 5 tot 7 meter breed waar zich de nieuwe woonkamer, 
keuken en twee slaapkamers bevinden. De oude Stolp bevat de andere 
slaapkamers, studeerkamer en alle service gebieden. De woonkamer, met 
een schuine betonnen vloer tot polderniveau, heeft 32 meter lengte van 
een panoramisch uitzicht over de prachtige Wormer en Jisperveld terwijl 
de kamers in de bestaande koepel een meer introvert, eiken interieur.

De verlichting is op subtiele wijze geïntegreerd in de wanden en de 
meubels en zeer spaarzaam aanwezig. Door middel van reflectie via 

de wanden en de plafonds wordt een aangenaam lichtnivo gerealiseerd 
met accent op de juiste plek waarbij de architectuur zich in al haar char-
me aan het oog ontvouwt. 

Opdrachtgever  : Familie M 
Plaats   : Jisp
Architect  : SeARCH
Fotografie  : Ossip
Opgeleverd  : Maart 2015

VILLA Jisp
FRANS VAN HOOIJDONKLICHTONTWERP PORTFOLIO 2017

38 39



PROJECTEN

• Musea
Bonnefanten Museum Maastricht  1990
Museum  Weert   1993
Museum   Thorn   1995
Archeon   Alphen a/d  Rijn  2011
Stedelijk Museum Schiedam  2013
Bahrein Pavilion Milaan   2015
Yourtopia  Rotterdam  2015
Museum Voorlinden Wassenaar  2016
De Bastei  Nijmegen  2017

• Onderwijs
CBM College  Tilburg   1999
Montessori School Oost Amsterdam  2000
Were Di College  Valkenswaard  2008
Maris Bohemen  Den Haag  2011
MFA Het Nest   Pijnacker  2013
Universiteit Leiden Den Haag  2016

• Theaters
Korzo   Den Haag  2011
De Doelen   Rotterdam  2015
De Bussel  Oosterhout  2016
De Neushoorn  Leeuwarden  2016
Kino   Rotterdam  2016
De Viking   Deventer   2017

• Kantoren
AZL   Heerlen   1995
Mecanoo architecten Delft   1999
Brandweerkazerne Maastricht  1999
Loftice   Amsterdam  2002
Shell Hoofdkantoor Den Haag  2005
Raakspoort  Haarlem  2011
Zijlpoort  Haarlem  2013
Cono Kaasmakers Midden Beemster 2014
Eblo seating   Zwijndrecht  2015

• Gezondheidszorg
Woonpunt  Maastricht  2007
Radboud Heelkunde Nijmegen  2008
Mortuarium   Schiphol  2017

• Residentieel
Villa F   Bergen   2011
Villa B   Heiloo   2012
Villa H   Valkenswaard  2013 
Villa B   Bloemendaal  2013
Villa PJ   Altea   2014
Villa V   Altea   2015
Villa W   Breda   2015
Villa M   Valence   2015
Landgoed  Zeist   2016
Villa W   Breda   2016
Villa M   Jisp   2016
Villa OOW  Warten   2017
Villa V   Baarn   2017
Villa G   Willemstad  2017
Villa W   Utrecht   2017

• Bibliotheken
De Binder  Leersum  2001
De Talter  Oldenbroek  2002
Theek 5   Oosterhout  2015

• Winkels
Sales Men  Breda   2000
Ackermans  Tilburg   2000
Option    Breda   2001
Edelsmid Mirte  Scheveningen  2002
Mervo Sport  Brabant  2003
Poggenpohl  Nederland  2005
Passione Calzature Doetichem  2005
Edelsmid van Geel Oosterhout  2006
Belval Plaza   Esch s. Alzette  2012

• Bars / Restaurants
Shell hotel  Den Haag  2005
Kothinsky  Dordrecht  2012
La Pizza  Rotterdam  2016
Transferium  Ridderkerk  2017
Het Groene Paleis Amsterdam  2017
Volkshotel  Amsterdam  2017
Cappuvino  Groningen  2017
Prinsenhof  Groningen  2017

OPDRACHTGEVERS

• Architecten
3TO    Den Haag
AA architecten   Den Haag
AV architectuur   Groningen
Aldo Rossi   Milaan
Anne Holtrop   Amsterdam
Anne Klein Breteler  Vught
Basiaan Jongerius   Amsterdam
Bekkering Adams  Rotterdam
BKPunt    Utrecht
Bouwzaken+   Rotterdam
Braaksma & Roos  Den Haag
Carl van Kuijck   Rijsbergen
Christel Smeets Architect Breda
De Zwarte Hond  Groningen
Dollab    Rotterdam
DP6    Delft
EGM    Dordrecht
Herman Hertzberger  Amsterdam
Kraaijvanger   Rotterdam
Kruisheer Elffers  Rotterdam
Leonardus bni   Breda
Mecanoo   Delft
Meesvisser   Amsterdam
Moen en van Oosten  Rotterdam
MVRDV   Rotterdam
Neutelings Riedijk  Rotterdam
No-Label   Rotterdam
OMA    Rotterdam
Robert van Oosterom  Rotterdam
SeARCH   Amsterdam
Six architets   Doorn
Studio Leon Thier  Den Haag
Studio Steenbruggen  Amsterdam
van Roosmalen van Gessel e.p. Delft
Wiel Arets Architecten  Maastricht

• Diversen
Bravenboer Management Schiedam
Ministerie van Cultuur  Bahrein
Minisetrie van Defensie  Den Haag
PSLAB    Beirut
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Wat we zien
Zien we door het licht wat erop valt

Maar wat we zien
Zien we door de schaduw die het werpt

Martin Reints
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Licht,
Muziek voor de ogen
Frans van Hooijdonk
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  FRANS VAN HOOIJDONKLICHTONTWERP

hoornbruglaan 82

2281 ax rijswijk

nederland

fransvanhooijdonk@me.com

+31 6 535 651 41

www.fransvanhooijdonk.com


