Plattegrond 1:100

E l l i p t i s c h - p a v i l j o e n

1. Verzamelruimte
2. Rondgang
3. Toilet
4. Opslag + Technische ruimte
5. Pantry

We zijn de opgave gestart met het formuleren van de volgende twee vragen: Hoe maak je een verplaatsbaar gebouw dat groot
genoeg is voor tien mensen? Hoe kan je aansluiten op de context als de locatie niet vastligt?
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Vanwege de hoge bezettingsgraad van het paviljoen hebben we gekozen voor een functionele kern met daar aan vast een
lichte parasol-achtige constructie gebaseerd op ellipsen die ruimte biedt aan tien personen om te verblijven. De ruimte
die gevormd wordt door de elliptische constructie is opvallend en aantrekkelijk en heeft zowel binnen als buiten een hoge
belevingswaarde. Het is een eigentijdse interpretatie van het archetype: de tent.
Met betrekking tot de verplaatsbaarheid van het gebouw stellen wij het volgende voor: een functionele kern
bestaande uit hout die in zijn geheel verplaatsbaar is met behulp van een kleine takelwagen gecombineerd met een lichte
demontabele constructie gemaakt van kunststof en textiel. De functionele kern bevat alle voorzieningen; pv paneel op
het dak, toilet, opbergruimte, pantry, technische ruimte met accu, regenwater opvang tanks, septische tanks en pomp.
De kern biedt tevens een aanknopingspunt voor de constructie van de parasol. De parasol, bestaande uit kunststofbuizen
omringt door textiel is volledig demontabel en dus makkelijk te verplaatsen.
Zoals bovengenoemd zijn er duurzame lichte materialen gebruikt namelijk textiel, kunststof en hout. Op het textiel
kan het logo van Staatsbosbeheer worden gedrukt voor herkenbaarheid. Het textiel is uitgevoerd in licht doorschijnend wit,
zodat de constructie van buiten zichtbaar blijft, er binnen genoeg licht is en je van buiten een idee krijgt van wat er binnen
gebeurt. Ook geeft dit ‘s avonds een mooi beeld als het paviljoen van binnen verlicht wordt.
Dan rest ons de tweede probleemstelling, namelijk hoe aan te sluiten op de context als de locatie niet vastligt. De
oplossing hiervoor is het gebouw te laten reageren op zijn, op dat moment, directe omgeving. Het textiel is te openen en
te sluiten afhankelijk van het weer. Dit zorgt ervoor dat het paviljoen kan reageren op zijn directe omgeving, waardoor het
past in meerdere landschappen. Daarnaast maakt dit het mogelijk om meerdere ingangen te creëren afhankelijk van wat
wenselijk is op de locatie en het zorgt ervoor dat het binnenklimaat gereguleerd kan worden.
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