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SPEELTUINLOGE DAKPARK

Speeltuinloge Dakpark, Rotterdam
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In het nieuwe Dakpark Rotterdam komt een speeltuin op
meerdere niveaus waar kinderen kunnen spelen.
Voor het ontwerp van de speeltuinloge heeft de gemeente
Rotterdam een Open Oproep uitgeschreven waaraan ruim
zeventig jonge bureaus deelnamen.
Vitibuck Architects is door de jury unaniem geselecteerd
om het definitieve ontwerp te maken.
De opgave behelst een gebouw, dat het beheer en toezicht
van de speeltuin ondersteunt en als uitgiftepunt dient voor
limonade en snoep.
Het winnende ontwerp neemt het spelende kind als
referentiepunt en benut de unieke ligging en kwaliteiten
van de plek optimaal. De loge wordt zoveel mogelijk in
het dijklichaam geplaatst en het dak vormt een trap die de
verschillende niveaus van de speeltuin met elkaar verbindt.
De treden zijn van hergebruikte hardhouten vlonderdelen,
die eerder bij particulieren in de tuin lagen.
Door de vormgeving en maatvoering van de traptreden
ontstaat tegelijkertijd een tribune, waar men kan zitten,
kijken, spelen en kletsen; een ontmoetingsplek voor ouders
en kinderen uit de wijk. Onder de trap cq. tribune zitten
de binnenruimtes voor de beheerders, afsluitbare toiletten
en een overdekte schuil- & speelplaats. Deze speelruimte
is via ‘kleine’ toegangen alleen bereikbaar voor kinderen.
De speelervaring wordt verrijkt doordat kinderen zich in,
op, door en over de toezichtloge kunnen bewegen. Het
ontwerp speelt voordurend met de vraag: “Is het gebouw,
landschap of speelobject?” Of eigenlijk wel alles samen.
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Vitibuck Architects
speetuinloge op het Dakpark 60 m2
met tribune 120 m2
Gemeente Rotterdam
opgeleverd juli 2014
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