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Het Nederlands-Vlaams Insti-
tuut in Caïro is gelegen op het 
eiland Zamalek in het centrum 
van de Egyptische hoofdstad. 
Het faciliteert onderzoekers, 
docenten en studenten die 
informatie zoeken over bijvoor-
beeld egyptologie, archeologie 
en/of de arabische taal. Het 
instituut fungeert als een weten-
schappelijke ambassade en 
is gehuisvest in een koloniaal 
pand dat eigendom is van de 
Universiteit Leiden.
De afgelopen jaren heeft het 
gebouw een volledige face-
lift gekregen, waarbij moest 
worden voldaan aan alle 
hedendaagse Nederlandse 
normen. Het pand is eerst 
ingemeten en uitgetekend in 3D 
volgens de BIM-methode. 
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Het ontwerp grijpt terug op 
de basisstructuur van het 
gebouw en de functies zijn op 
een heldere manier over de 
verdiepingen verdeeld. Het sou-
terrain is toegankelijk via een 
nieuwe ingang en huisvest de 
docentenkamers en onderwijs-
ruimtes. Op de begane grond 
is de bibliotheek opengebro-
ken en is een representatieve 
ontvangstruimte ontstaan. Op 
de eerste verdieping zijn zes 
comfortable kantooruimtes, 
een moderne vergaderruimte 
en en een grote keuken en 
nieuwe toiletten gerealiseerd. 
De gastenverblijven bevinden 
zich op de tweede verdieping 
en op het dak zijn in de stijl van 
het gebouw faciliteiten aange-
legd voor evenementen en 
recepties. Vanaf daar is ook 
een nieuw vluchttrappenhuis te 
bereiken.

Het buitenterrein is ook ingeri-
cht. Daar is de nieuwe portier-
sloge geïnspireerd op Neder-
landse, Vlaamse en Egyptische 
thema’s. Wanneer het donker is 
verlicht de portiersloge het ter-
rein als een lantaarn. Hiervoor 
zijn verschillende lichtstudies 
gedaan en varianten getest 
voor het patroon van perforaties 
in de koperkleurige gevelele-
menten. Een bestaande boom 
is opgenomen in dit ontwerp.
De receptie en de bar op het 
dakterras zijn gematerialiseerd 
met bedrukte witte en oranje 
scherven. Het mozaïek dat 
is ontstaan verwijst naar de 
archeologie, Nederland en 
organisaties die bij het instituut 
betrokken zijn.
Met de voltooing van het 
ontwerp is het gebouw in ere 
hersteld.
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Portiersloge

De bestaande portiersloge 
diende vervangen te worden 
door een gemoderniseerde unit 
voor de portiers. De basisvorm 
van de loge is geïnspireerd op 
het archetype van een Neder-
landse tuinkas. De bestaande 
boom is geïntegreerd in het vo-
lume en steekt door het frame 
heen. De gevel en het dak zijn 
voorzien van een koperkleurige 
geperforeerde plaat. Voor het 
ontwerp van het perforatiepa-
troon is traditionele Vlaamse 
kantklos mooi gecombineerd 
met Arabische vormgeving.
Overdag biedt de loge een 

schaduwrijke werkplek terwijl 
het ‘s avonds als een grote lam-
pion de straat in schijnt. In de 
nieuwe portiersloge zijn nu een 
bureau met diverse apparatuur 
ten behoeve van de beveiliging 
opgenomen. Tevens bevinden 
zich lockers en een kleine koel-
kast in de ruimte.
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1 - 2

locker

5 - 6

3 - 4

9 -10

11-12

650 650 650 650 650 650

lockers
max height 970mm built in fridge

cabinet is same
height as the
lockers

desk
height 750mm

set-up edge
45mm + desk

light fixture

fridge

cabinet for
installation;
(cabels,, recorder
cctv, panels etc.)

level
top concrete
skirt
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Souterain

In het souterain zijn naast 
een nieuwe entree, de 
docentenkamers en de 
klaslokalen gehuisvest. De 
klaslokalen zijn voorzien 
van een kompleet nieuwe 
installatie voor presentaties 
en van voldoende akoestische 
voorzieningen waardoor 
het lesgeven in de nieuwe 
situatie niets meer te wensen 
overlaat. In de entreehal is een 
intieme koffi e- en overlegplek 
gecreëerd voor docenten en 
studenten.
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Entree

Op de begane grond is meer 
openheid en transparantie 
gecreëerd door de vernieuwde 
hoofdentree en het openbreken 
van de bibliotheek. De structuur 
van het gebouw wordt hierdoor 
beter leesbaar en tevens krijgt 
de receptie zo een duidelijk 
herkenbare plek bij de entree. 

De receptiebalie, evenals 
de bar op het dakterras 
zijn voorzien van een 
door Sylvia van de Wouw 
ontworpen mozaïek van wit 
en oranje  tegelscherven. Het 
mozaiek verwijst naar de 
archelogische opgravingen. Op 
deze tegels staan logo’s van 
de deelnemende universiteiten 
en instituten en ook Arabische 
teksten. 
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De oorspronkelijke Balat 
tegelvloer van de hal is 
gerepareerd en gepolijst. De 
vloer is hierdoor als een groot 
karpet dat alle omliggende 
ruimten met elkaar verbindt. De 
wens om ook de Balat-tegels 
te reproduceren om ze buiten 

de hal in de andere kamers 
te gebruiken, kon niet vervuld 
worden. De Balat-industrie 
is bijna verdwenen in Egypte 
en het was niet mogelijk om 
de juiste ambachtslieden te 
vinden.
Op het glas van de 

verdiepingshoge nieuwe 
tochtpui is ter decoratie 
het patroon aangebracht 
dat is terug te vinden in de 
geperforeerde panelen van de 
portiersloge. Hierdoor krijgt de 
glazen pui het karakter van een 
gekantklost voile gordijn.
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Bibliotheek

De bibliotheek is door het 
openbreken van de ruimte 
een zeer representatieve 
ruimte op de begane grond 
geworden. Naast de functie 
als bibliotheek is de ruimte 
tevens goed als lezingenzaal te 
gebruiken. Door de toepassing 
van het donkere hout voor de 
boekenkasten heeft de ruimte 
een intieme sfeer gekregen. 
Daarbij is de ruimte voorzien 
van koeling en een mechanisch 
ventilatiesysteem waardoor de 
luchtkwaliteit sterk verbeterd is.
Door de toepassing van 
dezelfde boekenkasten 
langs de wanden van 
de meetingroom wordt 
deze  overlegkamer/ruimte 
sterk verbonden met de 
bibliotheek. Er ontstaat zo een 
mooie eenheid rondom de 
centrale hal.
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Kantoren

Op de eerste verdieping 
bevinden zich de kantoren. 
Door het open breken van  de 
hal  ontstaat in het hart van 
deze verdieping  een grote 
overlegruimte. Tevens is op 
deze verdieping een grote 
nieuwe keuken en sanitair 
gerealiseerd. De kantoren zijn 
volledig voorzien van nieuw 
meubilair dat een eigentijds 
en transparant karakter heeft 
en tevens qua materialisering 
goed aansluit bij de bestaande 
meubels.
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Gastenverblijven

De gastenverblijven bevinden 
zich op de tweede verdieping. 
Iedere kamer is voorzien van 
een wand in een accentkleur. 
De kamers krijgen zo allen een 
eigen karakter. Tevens is het 
meubilair en de verlichting op 
de kamers geheel vernieuwd en 
geeft de kamers een
eigentijdse uitstraling. Op 
deze verdieping bevinden 
zich tevens de lounge en het 
terras voor de gasten. De 
gastenlounge kenmerkt zich 
door de dieprode wand. De 
lounge wordt gescheiden van 
de nieuwe open keuken door 
de bar waaraan de gasten 
gezamenlijk iets kunnen eten 
en drinken.
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Trappen
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De centrale trap in het pand 
eindigde voor de verbouwing 
op de tweede verdieping. Voor 
het bijwonen van een lezing 
of  receptie op het dakterras 
werden de genodigden via het 
terras van het gastenverblijf 
naar de dakverdieping 
geleid. Om deze reden is 
gekozen om de bestaande 
hoofdtrap te verlengen tot 
op de dakverdieping. Het 
ijzerwerk van de leuning is 
exact nagemaakt waardoor 
de oorspronkelijke leuning 
naadloos overgaat in de 
nieuwe; alsof deze altijd al 
aanwezig is geweest.
Om de gastenverblijven en 
het dakterras veilig te kunnen 
ontsluiten is tevens een nieuwe 
vluchttrap aangebracht aan de 
achterzijde van het gebouw.
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Dakterras

Op het dakterras worden 
regelmatig lezingen en 
recepties georganiseerd. Vanaf 
hier is een prachtig uitzicht over 
Cairo. Om deze evenementen 
goed te kunnen faciliteren is 
een ruime bar met keuken 
gecreëerd. De bar is evenals 
de receptiebalie voorzien van 
wit-oranje tegelscherven naar 
ontwerp van de Nederlandse 

kunstenares Sylvia van de 
Wouw en geeft het dakterras 
een eigen karakter. Om het dak 
van extra schaduw te voorzien 
is gekozen om de pergola 
boven de bar te vergroten. 
Zo ontstaat een gezellige 
ontmoeting- en recreatieruimte 
voor de gasten. ‘s Avonds is het 
dakterras sfeervol verlicht.
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Installaties

Met de verbouwing is ook de 
volledige klimaatinstallatie 
vernieuwd. De installaties 
zijn volledig geïntegreerd in 
het interieur. Naast de trap 
is een schacht geplaatst 
voor het wegwerken van de 
bedrading, ventilatiesystemen 
en leidingen. Waar voorheen 
de internetbekabeling nog 
langs de buitenzijde van het 
gebouw liep, beschikt het 
NVIC nu over nieuwe moderne 
netwerken voor telefonie, 
geluidsinstallaties en internet. 
Het draadloze internet is daarbij 
verbonden met de servers in 
Leiden.   
Ook aan de buitenzijde van 
het gebouw is gezorgd dat de 
installaties zoveel mogelijk aan 
het zicht onttrokken zijn.

19



20



21



22



Architect:
Hoek & de Wit Architecten
Raam 63
2611LS Delft
015 2562510
www.hoekwit.nl

Nederlands-Vlaams Instituut Cairo NVIC 
Netherlands- Flemish Institute in Cairo
1, Dr Mahmoud Azmi Street 
P.O. Box 50 - Zamalek 11211 - Cairo 

Fotograaf: 
Matjaz Kacicnik
www. matjazkacicnik.com

Aannemer:
De verbouwing van het instituut is 
uitgevoerd onder leiding van archi-
tecte Wafaa Dewidar in samenwerk-
ing met diverse lokale aannemers.

Mozaïek
Sylvia van de Wouw
www.sylcworks.nl

Installatie adviseur
HE-Adviseurs
www.he-adviseurs.nl    

Oplevering 2011.

Opdrachtgever
Vastgoedbedrijf Universiteit Leiden-
www.vastgoed.leidenuniv.nl


