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Objets Trouvés  bestaat niet uit één maar uit een serie volumes die 
individueel of gezamelijk  verschillende ontvangstscenario’s in het 
landschap kunnen vormen. Hier afgebeeld zijn (1) een ticket center 
met bookshop, pantry en toilet (2) een schuilplek met zitplaatsen en (3) 
een zitplek/ontmoetingspunt  in de open lucht. Andere volumes zijn ook 
denkbaar.

De volumes lijken op natuurlijke wijze in het landschap thuis te horen, 
maar zijn ook duidelijk herkenbaar als menselijke toevoegingen. De 
reflectieve huid laat ze op camouflage-achtige wijze samen smelten 
met de omgeving. Tegelijkertijd vormt die zelfde huid door refractie en 
reflectie een nieuwe compositie van het omringende landschap; een 
visuele herinterpretatie van het bestaande natuur- en cultuurlandschap.

De entrees van de volumes zijn uitnodigend en vormen een duidelijke 
markering. Het klimaatbestedinge hoofdvolume is geheel zelfvoorzienend, 
met zonnecellen en wateropvang. De volumes zijn in het geheel of 
in delen verplaatsbaar per truck. Ook is het mogelijk ze compleet te 
deconstruceren voor langdurige (compacte) opslag.

“Objet trouvé” kan verwijzen naar natuurlijk gevormde voorwerpen waarvan 
de schoonheid het resultaat is van natuurlijke krachten en van door de mens 
gemaakte voorwerpen (zoals keramische badkuipen of metaalschroot) die 
oorspronkelijk niet als kunst zijn gemaakt maar als zodanig worden weergegeven.
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Vele locaties zijn mogelijk
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De zelfvoorzienende volumes bestaan uit (demontabele) panelen met aan 
de buitenzijde een hard en duurzaam metaal dat weinig onderhoud nodig 
heeft, goed bestand is tegen de weersinvloeden en het functionele mobiele 
karakter. Aan de binnenzijde bestaan de panelen uit 100% gerecycled 

houtcomposiet delen. De holten zijn gevuld met isolatiemateriaal. 
Aan de bovenzijde hebben panelen geïntegreerde zonnecellen die 
zijn aangesloten op een accu. Regenwater wordt onderaan de gevel 
opgevangen voor gebruik toilet en drinkwater (gezuiverd via filter).

Materialisatie

Impressie Wassenaarse slag

Impressie Rijksdorp

De verschillende volumes zijn zo ontworpen dat ze (1) als één geheel op 
één vrachtwagen geplaats kunnen worden, (2) in verschillende segmenten 
gedemonteerd kunnen worden en in een (standaard zee-) container 
vervoerd kunnen worden of (3) compleet gedemonteerd kunnen worden 

en compact (en met meerdere volumes per container) getransporteerd 
en voor een langere periode opgeslagen kunnen worden. Het gewicht 
van de individuele elementen is minimaal en maakt het relatief eenvoudig 
voor een enkel individu om ze te (de)monteren.

Montage & transport

1. Transport compleet volume 2. Transport in delen 3. Transport compact

5.90 m

2.35 m

2.3
9 m


