
Concept & Uitstraling
De NatuurTribune geeft een podium aan de natuur!  De trapvorm dient als verzamel- en rustpunt 
voor de bezoekers en geeft tegelijkertijd de mogelijkheid om uitleg te geven door de boswachter. 
Aan alle kanten is het gebouw uitnodigend voor haar bezoekers; door de tribunetrap en door de 
grote hoekopening. De hoekopening dient als informatie- en uitgiftebalie en geeft een blik op de 
warme binnenkant. Het dak van de NatuurTribune geeft een prachtig uitzicht over de omliggende 
natuur.

Materiaal & Duurzaamheid
Een zonnepaneel op het dak maakt de duurzame werking van de NatuurTribune zichtbaar voor de 
bezoekers.  De gehele opbouw bestaat uit duurzame materialen en bevat vier FSC-gecertificeerde 
houtsoorten uit lokale bossen. Het robuuste exterieur is bekleed met zwart gebrand Douglas hout 
en is beschermd tegen vocht en rotting door de gebrande toplaag. De draagconstructie is gemaakt 
van FSC-vurenhout en geïsoleerd met schaapswol. Drie onbewerkte Douglas boomstammen 
ondersteunen de hoekopening en brengen de natuur letterlijk in het ontvangstgebouw. 

Interieur & Functionaliteit
De interieurafwerking is gemaakt van warm berkenmultiplex en geeft het interieur flexibel te 
gebruiken wanden. Er is een composttoilet en een aanrecht met daaronder een hervulbaar 
waterbassin. Onder de tribune is een ruime opslag die van binnen en buiten bereikbaar is. De 
NatuurTribune is opgebouwd op een standaard plateau aanhangwagen van 2,5 meter x 7,5 meter, 
hierdoor is hij in zijn geheel verrijdbaar en mag hij gewoon de openbare weg op.

De NatuurTribune

Tribune in het Bos: De boswachter vertelt zijn verhaal aan bezoekers op de NatuurTribune in de bosrijke omgeving van het Bunkercomplex Rijksdorp. Uitzicht in de duinen: Herkenbaar uitzichtpunt in de duinen bij de Vleermuisbunker.

Afbeelding

+ + +

De Hoekopening:
is aan meerdere zijde herkenbaar 
en dient als informatie- en 
uitgiftebalie

Het Uitzicht:
geeft bezoekers een nieuw 
perspectief op de omliggende 
natuur.

Verplaatsbaar:
Naast dat alles in de NatuurTribune past, 
is deze ook gemakkelijk verplaatsbaar met 
de Staatsbosbeheer jeeps.

De Tribunetrap:
is verzamelpunt voor de 
bezoekers en geeft de 
mogelijkheid om uitleg te geven 
door de boswachter. 



Schaal:  1:50 Schaal:  1:50
Doorsnede Plattegrond

Interieur: Drie stoere boomstammen ondersteunen de hoek en brengen de natuur naar binnen. Exploded view
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12. 1. Informatiebalie met schuifraam
2. Wastafel met hervulbaar waterbasin
3. Composttoilet
4. Opslag
5. Opbergruimte voor boeken 
6. Tribune
7. Uitzichtpunt met geintegreerde zonnecel

8. Verplaatsbaar trapstuk (dekt de trekhaak af)
9. Buitenwand van gebrand Douglas hout 
10. Isolatie van schapenwol.
11. Onbewerkte Douglas boomstammen
12. Onderstel van standaard plateau 
aanhangwagen
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