o ph a a lg e v e l s
b e zo ek er s pav il j o en k a s t eel d u i v en vo o r d e
vo o r s ch ot en
Bezoekerspaviljoen Duivenvoorde van 70F architecture is kenmerkend voor deze
eigengereide club architecten. Het gebouw oogt als een boerenschuur, maar herbergt
een modern glazen paviljoen.

foto’s: luuk kramer amsterdam

tekeningen: 70f architecture almere

Eenvoudige constructie van spanten en gordingen in FSCgelamineerd inlands lariks met een relatief lage nok.

Hoekdetail.








 

 



  







  





Hoe eenvoudig het ook
lijkt, des te moeilijker is

Plattegrond.

foto’s: luuk kramer amsterdam

de engineering.

Wie halverwege de N447 tussen Voorschoten en Leid-

ook het mooie van het vak. Het eindresultaat is dat er iets

schendam de afslag neemt, komt in een oase van rust

staat waarmee iedereen heel content is.’

kenbomen leidt de weg naar Kasteel Duivenvoorde, een

Lichtstudie De energieprestatie-eisen voor de nieuw-

burcht uit de 13e eeuw die tot op de dag van vandaag

bouw waren eenvoudig, schetst Ten Brinke. ‘Meer dan de

wordt bewoond. Het kasteel mag zich jaarlijks verheugen

epc was niet nodig. We hebben gewoon een goed geïso-

in meer dan 12.000 bezoekers. Die komen ook voor het

leerd gebouw gerealiseerd. Het is met gezond verstand

omringende park van Duivenvoorde, dat eveneens een

bedacht. Er is hier gebruikgemaakt van een warmteterug-

eeuwenoude historie heeft.

winunit. Het ventilatiesysteem voor de keuken dient ook

mei 2018

terecht. Via een statige oprijlaan met bijbehorende ei-

voor de luchtverversing in het hele gebouw.’ Er zit weliswaar veel glas in het paviljoen, maar dat wordt voor vijftig

werd hier de Franse baroktuin omgeruild voor een Engel-

procent of meer afgeschermd door de houten latten van

se landschapstuin. Landschapsarchitect Jan David Zocher

de gevelbekleding. De luiken die openstaan, hebben geen

Jr. verwerkte slingerpaden, vijvers, bruggetjes, romanti-

directe zoninstraling, dat wordt gedeeltelijk gefilterd. ‘We

sche bospartijen en mooie vergezichten in de nieuwe aan-

hebben wel een lichtstudie gemaakt om te laten zien dat

leg. Begin 2000 had het landschapspark veel van haar na-

er de hele dag door genoeg daglicht is.’

9
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Engelse landschapstuin Halverwege de 19e eeuw

tuurlijke vitaliteit verloren. Landschapsarchitect Michael
van Gessel ging aan de slag met een parkherstelplan. Her-

Schuurachtig karakter De overige eisen van Stich-

stel van natuurlijke vitaliteit, oude zichtlijnen en contou-

ting Duivenvoorde logen er niet om. Het gebouw van 180

ren stonden hierbij centraal. Als kers op de taart werd een

m2 moest een restaurant, landgoedwinkel en een ruimte

bezoekerspaviljoen gerealiseerd, waarvoor 70F architec-

voor de museummedewerkers herbergen. Daarnaast

ture werd ingeschakeld.

Verwachting van kwaliteit Architect Bas ten Brinke: ‘Ons bureau is gespecialiseerd in eenmalige projecten.

h o e m a a k j e va n e e n d o n k e r e s c h u u r
een licht bezoeker spaviljoen?

We zijn een ambachtelijk bureau met een voorkeur voor
het echte handwerk en projecten waar veel liefde in moet.
Dat gaat van schapenstal tot villa, van rijtjeshuis tot kan-

moest een toiletblok worden gepast en een garderobe

toorgebouw.’ De opdracht van Stichting Duivenvoorde

met 48 kluisjes. ‘We wilden aan de binnenzijde van het

was helder. Ze wilden een passend bezoekerspaviljoen

bezoekerscentrum per se de ruimtelijkheid bewaren. Dan

dat zich moest voegen in het landschap ofwel in de Leidse

heb je wel een uitdaging.’ De opdracht was heel specifiek:

tuin van het landgoed. ‘Bijzonder is dat de stichting heeft

het gebouw moest een schuurachtig karakter hebben. Er

gekozen voor het duurste bureau, maar dat heeft denk ik

mochten geen bijgebouwen zijn en geen opslag. Zowel

te maken met persoonlijk contact en verwachting van

aan de kasteelzijde als vanaf de N447 zie je nu een schuur,

kwaliteit.’

maar niets is wat het lijkt.

Schokkend Het concept van een schuur met bewegen-

Lage nok 70F architecture ging stoeien met de vraag:

de delen werd door het stichtingsbestuur direct omarmd,

hoe maak je van een donkere schuur een licht bezoekers-

anderen hadden iets langer nodig. ‘De gemeente Voor-

paviljoen? Het bureau besloot het paviljoen halftranspa-

schoten is van nature behoudend. We hebben een filmpje

rant te maken, waardoor het eruitziet alsof het van hout is,

gemaakt waarin we in 1 minuut 24 seconden toonden hoe

terwijl de binnenkant bijna volledig van glas is. Het pavil-

het gebouw zich door de dag beweegt. Dat was wel even

joen is ontworpen in een eenvoudige constructie van

schokkend, ja. Ze vroegen om een schuur en zagen een

spanten (80 x 180-300 mm) en gordingen (80 x 160 mm)

gebouw dat iets doet wat ze nog nooit hadden gezien.

in FSC-gelamineerd inlands lariks met een relatief lage

Toch zeiden ze: “Dit gaan we doen.” Binnen een paar mi-

nok, zodat het volume perfect in verhouding is. ‘Iedereen

nuten stonden ze erachter.’ De monumentencommissie

ziet meteen dat de basisvorm een schuur is. Hadden we de

vond dat het gebouw te veel aandacht wegtrok van de

nok puntiger of juist platter gemaakt, dan zou die associa-

omringende Leidse tuin. ‘Het voegt zich echter heel goed

tie niet zo sterk zijn.’ Om de hoofdvorm zo zuiver moge-

in het landschap. Uiteindelijk hebben we elkaar gevon-

lijk te houden, heeft het bezoekerscentrum geen dakgoot.

den. Zoiets kost wel veel strijd, maar dat is niet erg. Dat is

De regen loopt over de gevel naar een goot in de grond.

■
■
■

foto’s: luuk kramer amsterdam
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Gesloten schuur wordt
open paviljoen

Blik richting de
keuken.

Vooral ‘s avonds blijkt dat het bezoekerspaviljoen halftransparant is.

De houten gevelbekleding loopt voor de helft voor de rui-

af. Omdat het gebouw transparant is, vormde dit een ex-

ten langs. De transparante geveldelen bevinden zich aan

tra uitdaging.’ Van de bewegende geveldelen die als zon-

de tuinzijde van het bezoekerscentrum en in het schuine

wering moesten fungeren, heeft Ten Brinke wel wakker

dakvlak.

gelegen, ook al is het een doorontwikkeling van een eer-

houten delen aan ophangt, moeten stijf genoeg zijn. Het

(verticaal opdekwerk) is gekozen voor onbehandeld FSC

zwaarste luik weegt ongeveer tweehonderd kilo en dat

Mix-NobelWood (radiata pine) in de afmetingen 18 x

wil je zo elegant mogelijk en probleemloos laten bewe-

68/93/143 mm. Dit houtproduct is door en door geïm-

gen.’ Het was reden voor buismotoren te kiezen die zwart

pregneerd met in water oplosbare biopolymeren, afkom-

zijn gespoten en vervolgens subtiel zijn weggewerkt op

stig van de afvalbiomassa van rietsuikerstengels. In het

de onderste gording. De buismotoren rollen de kabels op

hout vindt een reactie plaats waardoor de kwaliteitseigen-

en de kabels hangen de luiken op.

alleen een hogere duurzaamheid (houdbaarheidsklasse

Lange speurtocht Hoe eenvoudig het ook lijkt, des te

1), maar ook uitstekende bewerkingseigenschappen.

moeilijker is het te engineeren, weet Ten Brinke uit erva-

‘De reden dat voor NobelWood is gekozen, is simpel.

ring. ‘Je bedenkt zoiets, iedereen gaat erachter staan,

We zochten een mooi vergrijzend houtproduct, want

maar dan kun je niet meer terug. Wie a zegt moet ook b

dat geeft het natuurlijkste beeld in deze omgeving. Het

zeggen, en als je dan geen producent vindt die zoiets kan

voordeel is dat je er vijftien jaar garantie op krijgt, dat is

maken, dan wordt je daar wel zenuwachtig van.’ Mede

vrij uniek.’

door de inzet van het hele bouwteam, maar vooral ook
door de proactieve houding van aannemer Snitselaar is

Moeilijkheid Enkele ramen zijn doorgetrokken over

het uiteindelijk gelukt een volwaardig eindproduct te en-

de nok en lopen door tot in het achterdakvlak. De meranti

gineeren en te leveren. 70F architecture kwam na een lan-

kozijnen hebben geen onderdorpel. ‘Die zijn er wel, maar

ge speurtocht via buismotorfabrikant Simu in aanraking

die zitten achter de betonvloer.’ Een moeilijkheid was ook

met Lock n Roll, en toen was het pleit snel beslecht. Het

het doorvertalen van de detaillering van de houten gevel-

resultaat zijn negen beweegbare geveldelen die je met af-

bekleding aan de binnenkant. ‘Er zijn drie latbreedtes met

standsbediening kunt opklappen tot de gewenste hoogte.

een vaste tussenmaat die willekeurig zijn geplaatst. De

Is het gebouw open, dan zijn de ruiten vrij en worden de

gevel loopt door in het vuren binnentimmerwerk. Ten

deuren toegankelijk. Door de ruiten weer te sluiten trans-

eerste moet je het bedenken, ten tweede de detaillering

formeert het gebouw tot een traditionele schuur. •

volhouden, ten derde een goede aannemer hebben die

gerard vos

waarop de houtdelen zijn bevestigd, lopen door in rachels
in de gevel op exact dezelfde hoogte. Daar moet je als architect gedurende het proces bij blijven.’

CO2-VOETAFDRUK
In het project is onder andere 24,9 m3 hout toegepast

Extra uitdaging De luiken maken een ononderbroken

(10,5 m3 radiatia pine (NobelWood), 7,1 m3 vuren, 5,6

deel uit van het volume. Als ze dicht zijn, kun je gewoon

m3 lariks, 1,7 m3 meranti). Dit betekent een CO2-vast-

naar buiten kijken. In de luiken zit veel detailwerk. ‘Je

legging van 16.078 kg. Het compenseert de uitlaat-

moet het zo wegwerken, dat je de constructie die ervoor

gassen van een middenklassenauto over 135.109 km

nodig is, niet ziet, anders wordt het al snel lelijk. Als je de

of het jaarlijks elektragebruik van 17 huishoudens.

bak ziet hangen van de zonwering, dan is de lol er gauw

Locatie: Laan van Duivenvoorde 4, Voorschoten Opdrachtgever: Stichting Duivenvoorde Voorschoten (kasteelduivenvoorde.nl/stichting-duivenvoorde) Ontwerp: 70F architecture Almere (70f.com) Aannemer: Snitselaar
Bouw Lunteren (snitselaarbouw.nl) Constructeur: Van Rossum Raadgevende Ingenieurs Almere (vanrossumbv.
nl) Gelamineerd lariks constructie: Heko Spanten Ede (hekospanten.nl) Lock n Roll: Simu Buismotoren (simu.
nl) Bruto vloeroppervlak: 180 m2 Bouwperiode: Februari - september 2017 Bouwkosten: € 600.000,-, excl.
btw
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schappen van het hout sterk verbeteren. Zo krijgt het niet

dat gelooft en snapt. De horizontale aluminium profielen

mei 2018

der bedacht systeem. ‘De aluminium frames waar je de

Natuurlijkste beeld Voor de gevel-/dakbekleding

