
Wat er is Blootleggen, afstoffen, versterken

Prachtig landschap. Glooiend en gelaagd. 
Dichte begroeiing en dan opeens een vergezicht.
Het licht weerkaatst in beide meren.
Rust, kleinschaligheid.
Gemaakt door mensen, maar zo voelt het niet. 
Een wandelpad rondom het zwemmeer,
Een mysterieus eiland in het midden
Hekken rond het strand.
Een wat afgetrapte uitspanning en speeltuin 
Brede, zelfs wat stedelijke, bijna identieke trappen, 
waar het landschap zich opent.
Een bordje dat het verboden is om te zwemmen. 

‘Niet opnieuw beginnen, voortbouwen op wat er al is’
 
Rond het zwemmeer een kralenketting plekken, 
zonder hekken. Als vanzelfsprekend onderdeel 
van de natuur.
Soms beschut, soms met uitzicht, 
Soms als een verrassing onderweg
Soms van verre zichtbaar.
Heide die weer de ruimte krijgt, 
Ondergroei die wordt opgeschoond, 
Dode berkenstammen die het uitzicht inkaderen en 
plek bieden aan zwammen en nesten. 

Door trappen en natuur te vervlechten, het contrast 
te verzachten, alsof ze overwoekerd zijn
en al veel langer een onderdeel van het landschap.
Ook in de winter.
Door wat weggehaald wordt te hergebruiken, voor 
steigers, het water op, het kruispunt krijgt expressie.
Tot aan het eiland misschien wel, dan wel zwemmend 
of balancerend op het water.
Door het stijgen en dalen van de waterboulevard in 
te zetten om de unieke ingrediënten van de route nog 
meer tot hun recht te laten komen. 
Door DAAR, waar routes en perspectieven elkaar 
raken, het paviljoen op z’n plek te laten landen.
Met passende ingetogenheid, zowel een herkenbaar 
familielid van het Boschpaviljoen als EIGEN.
Informeler, lokaler 
en meebewegend met de seizoenen. 
In regen, wind, sneeuw of stralende zon, altijd HEEL.

Aanvullen en verbinden

Op de bijzondere plek waar de beide meren zich 
tonen, stijgt het pad, en vertakt zich. 
Wordt pier, boardwalk, dak
voor een verzameling comfortabele ruimtes. 
Je kunt eroverheen, erlangs, erdoorheen en erin.
Ook vanaf de parkeerplaats en de bushalte.
De route spreekt voor zich.
Aan weerszijden te openen, binnen en buiten 
vloeien in elkaar over. Openslaande deuren bieden 
beschutting, worden windschermen, en vormen per 
seizoen verschillende ruimtes. 
De meren weerspiegelen in het plafond.
Een altijd fijne verblijfsplek.
En onderdak voor een “docking station” dat warmte, 
water, elektra, sanitair, keuken en opslag biedt.
Nodig, voor het paviljoen zelf, maar ook als droge, 
afsluitbare, uitvalsbasis voor de ‘MOBIELE BRIGADE’. 

Pad op Poten, het paviljoen
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Een rollende keuken, een pipowagen met sa-
nitair, kanorekken, een ophaal voertuigje naar 
parkeerplek en bushalte, een ijskar/ koek en 
zopie. Kortom, waar er maar behoefte aan 
blijkt te zijn. 
Gevonden en verbouwde voertuigen, oplaad-
baar, inklapbaar en opbergbaar.  Smal en licht 
genoeg om over de paden te bewegen of per 
boot vervoerd. 
Zodra er één uitrukt, ontstaat levendigheid 
op de standplaats. Opgeborgen een onopval-
lend onderdeel van het landschap. Na gebruik 
geen sporen, geen desolate plekken wach-
tend op de zomer. De rust daalt weer neer.

Zoveel als maar mogelijk gemaakt van wat 
er al is. Gebruikte steigerdelen, dukdalven, 
restmaterialen van de lokale cement en 
steenfabrieken, van gekapte bomen, van 
gesloopte gebouwen. 
Warmte van nabij, uit (zwart) water, zon, 
licht, grond, afval, wat het beste gaat blijken 
te werken.
Het landschap filtert, reinigt en helpt bij 
hergebruik. Een gehuurde batterij op wielen, 
ook wij willen geen sporen nalaten.

Natuur in winterslaap, grijze dagen, om 
half 5 duisternis. Guur, maar fijn om bui-
ten te zijn. Wangen kleuren roze. 
Rondje zwemplas, koude tenen in mod-
derlaarzen. Binnen warm en knus. 
Het haardvuur knettert. Warme choco-
lademelk gaat over in een borreltje, met 
de weekendkrant. De kinderen verma-
ken zich wel, de hond dut. 
De mobiele brigade krijgt onderhoud, 
alleen de sauna gaat af en toe naar 
buiten, voor de die-hards die zich, als ze 
warm genoeg zijn, in het ijskoude water 
dompelen. 

De eerste zonnestralen, knisperend fel-
groen overal. Op het bankje halverwege, 
uit de wind, kan de jas even uit.
In de verte lijkt er al leven op de trap-
pen. Er zijn wat deuren open. 
Lunch kan nét ertussen. Nog geen as-
perges, wel allerlei ander lokaal lekkers, 
soep! (altijd goed…)
De mobiele brigade maakt aanstalten 
om uit te rukken. Het koffiekarretje 
voorop.  In de spiegels binnen tonen zich 
sproetjes.

Lekker briesje, het afdak houdt de zo-
merbui tegen en de soms meedogenloze 
zon. De mobiele brigade is op volle sterk-
te en uitgezwermd, zelfs naar het eiland.
De trappen zijn vol, de steigers, het 
strand.
Als de zon onder is maar het echt nog 
heel lang licht blijft, is het heerlijk 
rondhangen. De campinggasten en bos 
verblijvers zijn de laatste die weggaan 
om met een zaklamp de weg terug te 
zoeken. Morgen is er een bruiloftje, de 
steiger doet dienst voor de ceremonie.

De heide bloeit, iedereen is weer naar 
school, het culturele seizoen gaat aan.
Met kleine concertjes op zondagmorgen, 
een interessante spreker en een geza-
menlijke maaltijd.
Oma kan, met haar buurvrouwen, mee, 
het ophaalvoertuig heeft het druk.
Een enkeling zwemt nog wel, douche en 
toilet staan nog even beschut buiten, net 
als de kano’s.
De sauna maakt zich op voor een nieuw 
seizoen. 

zomer

(Bijna) alles bestaat al

Mobiele brigade

Zsei oen
meebewegend, verkleurend, voortbordurend, altijd fijn om er te zijn

paviljoen

in de winter lente herfstzomer




