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“Het Erasmus Paviljoen is ontworpen op basis 
van een integrale benadering van programma, 
duurzaamheid en intimiteit. Resulterend in een 
dynamisch gebouw dat verandert aan de hand 
van de seizoenen en het licht.”

Nanne de Ru (Powerhouse Company)



Inleiding
Het Erasmus Paviljoen is ontworpen als een levendig en centraal ontmoetingspunt,  
gelegen in het midden van de Erasmus Universiteit campus te Rotterdam. Het 
paviljoen is gesitueerd op kruising van de twee hoofdassen van de campus en vormt 
hiermee het centrale hart van de campus. Het programma bestaat uit studieplekken 
op het noord-oosten, een theaterzaal met foyer aan de nieuwe plaza en een grand 
café met terras op het westen aan de vijver.

Duurzaamheid, gebruiksvriendelijkheid, transparantie en intimiteit zijn de 
belangrijkste kernwoorden voor het ontwerp. Een bijzonder aspect van het ontwerp 
is de dynamische gevel die zich actief aanpast aan de weersveranderingen en 
seizoenswisselingen maar ook aan het karakter van de activiteiten in- en rond het 
paviljoen. Het ontwerp is hiermee bij uitstek een ontwerp waarin gebruik en techniek 
op innovatieve wijze op elkaar zijn afgestemd. Het ritme van het leven binnenin 
bepaalt het uiterlijk van het Erasmus Paviljoen waardoor wat er binnen gebeurt 
zichtbaar is voor de omgeving.
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Het publieke programma is langs de 
gevel geplaatst voor een optimale 
daglichttoetreding; de studieplekken 
langs de noord-oostgevel (geen zonlicht 
op je scherm), de foyer aan de zuidgevel 
(hoofdentree vanaf plaza) en het Grand 
Cafe aan de westgevel (avondzon op het 
terras). Centraal in de service kern worden 
de donkere ruimtes geplaatst zoals de 
keuken, opslag- en installatieruimte

De vloerniveaus van de publieke ring 
vormen zich naar de hoogteverschillen in 
het maaiveld waardoor alle ruimte direct op 
de buitenruimte aansluiten.

Centraal in het gebouw wordt 
de theaterzaal geplaatst. Deze 
multifunctionele zaal functioneert als een 
black box in het gebouw.

Het plafond met zijn karakteristieke curve 
geeft elke ruimte een bijzondere intimiteit. 
Langs elke gevel ontstaat hierdoor een 
andere daglichttoetreding waardoor de 
ruimtelijke ervaring versterkt wordt.

Programmatisch concept



Multifunctionaliteit was een 
basisvoorwaarde voor alle functies. Door 
de slimme ordening van functies is het 
paviljoen flexibel in gebruik en kunnen 
alle ruimtes tegelijk gebruikt worden 
zonder onderlinge overlast. De ruimte 
voor studie werkplekken kan ook gebruikt 
worden voor een kleine lezing en de twee 
vergaderruimtes zijn te koppelen. De 
theaterzaal wordt gebruikt voor colleges 

en lezingen, theatervoorstellingen 
en concerten of feesten. Door de 
automatische telescoop tribune is de 
zaal snel aan te passen waardoor 
verschillende activiteiten achter elkaar 
gepland kunnen worden.Het grand café 
bestaat uit verschillende zones waardoor 
het restaurant en een besloten borrel op 
hetzelfde moment plaats kunnen vinden. 
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FURNITURE FAMILIES:
Tables:
two persons 80x65
four persons 80x130 
reading table 80x195
meeting table 80x195
library table 80x130

FURNITURE FAMILIES:
Booths/benches:

Winter: 87 stoelen binnen
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Open en uitnodigend op een warme zomeravond

Intiem en geborgen op een winterse dag

Een zorgvuldige oriëntatie van het programma in het gebouw op de zon is 
gecombineerd met een dynamische gevel. Door de dynamische lamellen aan de 
buitenzijde te openen of te sluiten kan er meer daglicht in het gebouw worden 
gebracht of kan de zon worden geblokkeerd. Op warme dagen fungeren de gesloten 
lamellen als zonnescherm, wanneer het bewolkt is laten ze extra daglicht binnen 
en kijk je over de volle hoogte van de gevel naar buiten. Door het openen of sluiten 
van de mechanische lamellen kunnen gebruikers zelf kiezen hoeveel licht ze binnen 
willen laten. Dat is niet alleen gebruikersvriendelijk maar ook duurzaam!

De dynamische gevel past zich niet alleen aan het ritme van de zon maar ook het 
ritme van het leven binnenin het paviljoen. In het geval van lezingen of colleges 
kan van het paviljoen, door het sluiten van de lamellen, een meer intieme omgeving 
gemaakt worden. Bij feestjes en grote evenementen kunnen de lamellen geopend 
worden en krijgt het paviljoen een open en uitnodigend karakter. Het paviljoen kan 
dus geborgen en intiem zijn op een maandagochtend en bijvoorbeeld zeer open en 
feestelijk op een vrijdagmiddag. ‘s Avonds, als binnen de verlichting aan gaat, is het 
beeld weer anders: een gebouw als een lantaarn.

Dynamische lamellengevel



De gevel bestaat uit een stalen vliesgevel 
met drielaags glas. Om maximale 
transparantie te maken is gekozen 
voor een stalen constructie waarbij de 
verticale stijlen een breedte van 20mm 
hebben en tegelijkertijd een hoogte van 
max 9.5m. De drielaagse gevel draagt 
bij aan het energiezuinige karakter 
van het gebouw en maakt tegelijk een 

transparant en alzijdig gebouw mogelijk. 
Naast dit vliesgevel systeem, dat nog niet 
eerder op deze schaal in Nederland is 
uitgevoerd, heeft de gevel een speciaal 
voor dit project vervaardigd lamellen 
systeem. De vorm van de gevelvlakken is 
gebaseerd op de zonnecurve. Per gevel 
is gekeken naar de juiste grootte en 
curve van het vlak.

Gevelaanzicht Noord

Gevelaanzicht Oost

Gevelaanzicht Zuid

Gevelaanzicht West





De custom-made lamellen lossen een aantal problemen op. 
Ten eerste maakt het een dynamische zonwering mogelijk in 
een bijzondere vorm met speciaal gevormde extrusies. Ten 
tweede is de aandrijving van de lamellen volledig herzien 
waardoor de afstand tussen lamellen en glas geminimaliseerd 
is. Als laatste zijn de toleranties die bij standaard lamellen 
bestaan opnieuw ontworpen, waardoor de lamellen visueel 
doorlopen over de gehele breedte van de gevel. Door de 
zorgvuldige engineering van de vliesgevel en lamellen is 
een gevel ontstaan die niet alleen de energievraag van het 
gebouw sterk reduceert, het zorgt ook voor een dynamische 
ruimtelijke ervaring van intimiteit in het paviljoen. 
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1    Aluminium adjustable lamellas     
2    Guide rail for adjustable lamellas
3    Structural facade with triple glazing glas
4    Steel support construction
5    Curved wooden ceiling, type Derako Linear Red oak,     
      60 x 15 mm, fixed on a curved T-profile

Scale 1:10

1    Verstelbare aluminium lamellen    
2    Geleider voor de verstelbare lamellen
3    Gevel met driedubbele beglazing glas
4    Stalen constructie
5    Gebogen houten plafond, Type Derako Lineair Rood     
      eiken geschaafd, 60x15 mm, bevestigd op een 
      gebogen T-profiel

Scale 1:10

1 Verstelbare aluminium lamellen

2 Geleider voor de verstelbare lamellen

3 Gevel met driedubbele beglazing glas

4 Stalen constructie

5 Gebogen houten plafond, Type Derako Lineair Rood eiken geschaafd, 60x15 

mm, bevestigd op een gebogen T-profiel. 





Het ontwerp van het gewelfde eikenhouten lattenplafond 
reflecteert het daglicht. Hierdoor voelt de binnenruimte van het 
paviljoen ondanks de hoogte van de ruimte intiem aan. 
‘s Avond kiert door de latten het licht van de (theater)kern 
van het gebouw. Met dit lichtconcept en de dynamische gevel 
markeert het Erasmus Paviljoen zichzelf als het ‘hart van de 
campus.
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1    Gebogen houten plafond, Type Derako Lineair Rood     
      eiken geschaafd, 60x15 mm, bevestigd op een 
      gebogen T-profiel
2    Sprayplan akoestisch spuitwerk
3    HPL plaat, diverse kleuren blauw met LED verlichting
4    Akoestisch stucwerk met randlat 100 mm rood eiken 
5    Stalen vakwerk

Schaal 1:10

1    Curved wooden ceiling, type Derako Linear Red oak,     
      60 x 15 mm, fixed on a curved T-profile
2    Sprayplan acoustic paint
3    HPL, various shades of blue with LED lighting
4    Acoustic stucco with red oak framework 100 mm 
5    Steel truss

Scale 1:10

1 Gebogen houten plafond, Type Derako Lineair Rood eiken geschaafd, 60x15 mm, bevestigd op een gebogen 

T-profiel

2 Sprayplan akoestisch spuitwerk

3 HPL plaat, diverse kleuren blauw met LED verlichting

4 Akoestisch stucwerk met randlat 100 mm rood eiken

5 Stalen vakwerk
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