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Variatie en dynamiek kunnen de multifunctionele
accommodatie De Kreek in Hoorn zeker niet
ontzegd worden. Het ontwerp van het Amsterdamse
architectenbureau Rudy Uytenhaak onderscheidt zich
door een opvallende speelsheid, maar ook door slimme
duurzame oplossingen. De Kreek biedt onderdak aan
onder meer een basisschool, een peuterspeelzaal,
een buitenschoolse opvang, een sporthal,
een buurthuis en een bredeschoolbibliotheek.
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