
De caban als onderdeel van objecten, buitenruimtes 
en het leven hiertussen
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Keukenblok
Volledig te sluiten

2700 x 800 mm

Caban
Inklapbaar bed en bank met 
kast en openslaande wand
2200 x 2200 mm

Glazen afsluitbaar dak

A’

Schuurtje:
Voor brandhout, fietsen, 
gereedschappen enzovoorts
Outline 2400 x 2000 x 2000 mm
Locatie is flexibel

Badkamer
Wc met geïntegreerde 
wasbak en douche
1400 x 1800 mm

Bank 
Voor groter gezelschap

Met kussens

Open haard
1000 x 1000 mm

Hoogte: 3500 mm
Overige  blokken 

2850 mm hoog 

Voor-kweek kas

Plantenbak 
Voor privacy

Kast
900 x 600 mm

Schuifpuien kunnen 
binnenruimte makenSchuifpuien 

komen uit 
de blokken

Alle blokken en de Cabanon 
zijn geprefabriceerd en 
verplaatsbaar zodat ze later 
naar een andere locatie 
verplaatst kunnen worden 6000 mm
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« J’ai un château sur la Côte d’Azur, qui a 3,66 
mètres par 3,66 mètres (Le Corbusier) »

Hoewel beroemd als gebouw, is de Cabanon 
van Le Corbusier niet als entiteit te zien, het 
is namelijk onderdeel van diverse ruimtes en 
objecten die in de natuur staan: de studio 
waar Corbusier werkte, het restaurant waar 
hij at, een douche, en de zee waar hij zwom. 

Het dagelijkse leven aan de Côte d’Azur vond 
niet plaats in de Cabanon zelf, maar juist daar 
buiten. Het brengt een paradox van de naam 
cabanon of shed naar de oppervlakte, zijn 
naam beschrijft dan wel een binnenruimte, als 
architectonische typologie beschrijft het juist 
de manier en de kwaliteit van het leven daar 
buiten. Iets wat ook geldt voor een caban in 
de volkstuin van Rotterdam. Ons ontwerp 

voor de caban is daarom slechts 2,2 bij 2,2 
meter, waarnaast de focus ligt op de diverse 
ruimtes en objecten die daar omheen staan 
in de buitenlucht: een keukenblok, een open 
haard, de badkamer, de kast, het schuurtje en 
de kas. Tussen deze functie-blokken vind het 
dagelijkse leven in de buitenlucht plaats, in 
een natuurlijk en sober geheel. 

Analyse van configuratie 
Le Petit Cabanon en omgeving in 
Roquebrune-Cap-Martin (Fa):
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Transformatie:
1. De caban: Bed, bank en deuren
2. De keuken is volledig in te 
klappen 
3. Buitenruimte kan binnenruimte 
worden door de schuifpuien uit 
de functie-blokken.
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Aanzicht voor - Zuid - 1:100

Impressie binnen/buiten-ruimte
De parasol is deels luifel, deels pergola  (i.v.m. 

regelgeving). Indien nodig kan  pergola verwijderd 
worden

Impressie vooraanzicht (zuid)

Impressie gesloten schuifpuien
1 2

3

Doorsnede AA’ 1:100

Aanzicht rechts - Oost - 1:100 Aanzicht achter - Noord - 1:100 Aanzicht links - West - 1:100


