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PAVILJOEN VLISSINGEN

duurzaam en demontabel  sierlijke vormen en natuurlijke materialen  het paviljoen voegt zich optimaal naar de locatie   prachtig uitzicht rondom benut  

Adres:    Boulevard Evertsen 9 
   4382 AG Vlissingen

Opdrachtgever:  Particuliere opdrachtgever
Gebruiker:   Brasserie BLVD

Aannemer:   Bouwgroep Peters, Middelburg
Meubelwerk bar/kasten:  Dema interieurbouw, Woerden

STRANDPAVILJOEN AAN HET 
NOLLEHOOFD IN VLISSINGEN

Installatie-advies:  Ontwerpburo Van der Vlugt, Noordwijk
Constructie-advies: Buro Broersma, Den Haag
Bouwfysica-advies: S&W Consultancy, Vlissingen

Advies fundering op 
waterkering:   Fugro geoservices, Leidschendam

W-installatie:  Wolter & Dros, Goes
E-installatie:  Walcheren Elektrotechniek, Vlissingen
Staalconstructie:  Van Belzen, Vlissingen
Koperwerk:  Van Keulen, Ossendrecht



PAVILJOEN VLISSINGEN
15 jaar na het restaureren van het Wooldhuis van architect Roosenburg uit 1929, heeft 
Bureau Kroner nu op 50 meter van het huis een nieuw paviljoen gerealiseerd dat zich 
prachtig voegt in het water-, dijk- en duinenlandschap op de kop van de boulevard van 
Vlissingen.

Aanleiding
Het Wooldhuis markeert het begin van de boulevard van Vlissingen aan de 
Westerschelde. Een grote open ruimte, waar de boulevard overgaat in de zeewering, 
biedt bij het oprijden zicht over de zee en een blik op de boulevardbebouwing.
Jarenlang stond midden op deze open ruimte een niet al te fraaie kiosk; te dicht op het 
Wooldhuis en een verstoring van het fraaie uitzicht op de Westerschelde.

De eigenaar van het Wooldhuis besloot de bestaande kiosk te kopen met het doel deze 
te slopen en meer ruimte te creëren door een nieuw paviljoen te laten ontwerpen door 
Bureau Kroner, op de overgang van boulevard naar Nolledijk.

Landschappelijke architectuur op een unieke locatie
Bureau Kroner heeft een paviljoen ontworpen dat zich voegt naar de bijzondere 
landschappelijke locatie. In de flauwe ronding van de knik die ontstaat in de overgang 
van boulevard naar dijklichaam, is een volume met een sterke, eenvoudige hoofdvorm 
geplaatst. De driehoekige vorm is volledig afgerond zodat een doorgaande gevel 
ontstaat, die uit identieke repeterende gevelelementen is opgebouwd. De vorm en de 
positie van het paviljoen geven vanuit elke benaderingshoek een ander beeld. Dat wordt 
versterkt door de koperen kap die in een doorlopende golf over het paviljoen loopt; hoog 
op de koppen, laag op de lange zijden van het gebouw.

Van binnenuit wordt het uitzicht op boulevard, strand, dijk en Westerschelde optimaal 
benut. De diepe houten stijlen verdelen de gevel in gelijke vlakken en zorgen voor een 
concentratie van het blikveld; breedbeeld rechtuit, dichtlopend in de lengte waardoor 
een combinatie van geborgenheid en verbinding met het zeelandschap ontstaat. 

Het windscherm rondom het terras is vormgegeven als een continuering van de glazen 
puien tussen de houten stijlen. Ook het terras volgt de aanwezige lijnen op de locatie en 
maakt onderdeel uit van de architectonische compositie.

Het paviljoen is letterlijk bovenop de boulevard geplaatst omdat een doorbreking van 
de waterdichte asfalt laag om begrijpelijke redenen taboe is bij het waterschap. Omdat 
de boulevard ter plaatse ook nog eens behoorlijk onder afschot ligt richting het strand, 
is het paviljoen op een sokkel geplaatst. Het hoogteverschil wordt opgevangen door 
rondlopende traptreden langs de gehele gevel, die overgaan in het terras, dat daardoor 
ook hoger ligt ten opzichte van de omringende openbare ruimte.

Duurzaam en demontabel
Belangrijk uitgangspunt voor het paviljoen is een duurzaam materiaalgebruik en 
een demontabele bouwwijze. Het waterschap moet zodra dat noodzakelijk is de plek 
kunnen ontruimen. Het gebouw is dan ook opgebouwd uit te demonteren elementen. 
Vanwege de zware weersomstandigheden is gekozen voor zoveel mogelijk duurzame 
en onbehandelde materialen die mooi verouderen; gladde prefab beton, verschillende 
soorten hout en koper. De aluminium puien en de staalconstructie zijn uiteraard wel 
behandeld tegen de sterke corrosiedruk aan zee, maar zijn wel in onderdelen uit elkaar 
te halen en herbruikbaar. 
De onderconstructie van de golvende kap bestaat uit ruwhouten elementen die heel 
precies vooraf geprefabriceerd zijn in de werkplaats van de aannemer. De koperen 
dakbedekking bestaat uit genummerde platen die exact op maat zijn gevouwen om de 
krommingen te volgen terwijl de felsen loodrecht op de goot staan. Het grote overstek 
fungeert ’s zomers als zonwering en zorgt voor een natuurlijke klimaatregeling; 
’s winters valt de zon juist mooi het paviljoen binnen. Achter het koperen dak rijst 

een bescheiden ovaal volume op in lichtgrijs aluminium (duurzaam 
geproduceerd gebogen plaatmateriaal van Plastica met een blank 
aluminium coating die bestand is tegen het zilte klimaat). Hierin bevinden 
zich de koelcel en de duurzame installaties voor het paviljoen.

Het paviljoen wordt verwarmd en gekoeld door middel van een lucht-
warmtepompsysteem; geconditioneerde lucht wordt ingeblazen en 
afgezogen waarbij gebruikt wort gemaakt van warmteterugwinning. 
Er is laagtemperatuur vloerverwarming toegepast ten behoeve van 
bijverwarming van alle ruimtes. Een derde deel van de lucht die wordt 
afgezogen in de keuken wordt gerecirculeerd om warmteverlies te 
voorkomen. Alle verlichting is uitgevoerd in LED.

Materiaalgebruik
De gevel van het paviljoen is opgebouwd uit een constructie van 
onbehandeld Accoya hout waarin op eveneens onbehandelde Iroko houten 
stelkozijnen vlak vullende aluminium puien zijn geplaatst. Er is met één 
bouwkundig horizontaal detail gewerkt in de gehele rondlopende gevel. De 
meeste puien zijn voorzien van hoogwaardig transparant isolatieglas, een 
deel van de puien is translucent.

De vloer in het paviljoen bestaat uit hergebruikte houten delen van 
onbehandeld teakhout, die oorspronkelijk in een warenhuis hebben gelegen. 
De plankjes zijn overlangs gespleten waarbij de splijtkant naar boven 
is gelegd terwijl de vloer is gelijmd aan de vroegere loop- en plakzijde. 
Daarmee ontstaat een plezierige ruw houten vloer, die door de zware 
belasting van zout en zand dat door de bezoekers wordt meegenomen alleen 
maar mooier wordt! De houten delen van het terras en de trappen rondom 
zijn uitgevoerd in onbehandeld thermowood met de zichtzijde bezaagd, 
waardoor er geen gladheid optreed als de planken nat worden. 

Eerbetoon aan Roosenburg
In kleur en vorm refereert het dak van het paviljoen aan de rondingen van 
het dak van het Wooldhuis, en vormt zo een eerbetoon aan de architectuur 
van Roosenburg. Het gebruik van de lichte hout- en betontinten en glas sluit 
aan op de kleuren van strand, dijk en zee. 

Het nieuwe paviljoen voegt zich naar de locatie en zorgt voor een nieuw 
richtpunt op de boulevard. Al van verre te zien, als aanlokkelijk perspectief 
op een van de mooiste plekken van Vlissingen.
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