
Architectonisch ontwerp
Het bospad als idee en als werkelijkheid

Aan 'Buitencentrum de Kemphaan'  ligt  een bospad als  ontwerp ten grondslag.  Het idee van  het
bospad krijgt zijn uitwerking in de situering van het gebouw, in de omgeving en in het gebouw zelf.  

Het ontwerp voor het buitencentrum is gemaakt door het Rotterdamse bureau 'Drost + van Veen
architecten'. Het architectenbureau heeft de daarvoor uitgeschreven prijsvraag gewonnen. De jury
was erg te spreken over het concept van het bospad en de uitwerking. Drost + van Veen architecten
heeft  eerder  voor  Almere  een  bijzonder  gebouw  ontworpen,  Natuurbelevingcentrum  de
Oostvaarders. Ook hier lag een prijsvraag aan ten grondslag, dat eveneens gewonnen werd dankzij
het aansprekende idee*).

Entree

Het buitencentrum wordt het nieuwe entreegebouw van Stadslandgoed de Kemphaan. Het centrum
komt te liggen tussen het stadslandgoed en het Zuiderzeespeelbos. Het krijgt zowel  kantoor-  als
publieksfuncties en neemt een deel van de functies over die nu aan het 'centrale gebouw' van het
stadslandgoed verbonden zijn.

Staatsbosbeheer, met de gemeente Almere de opdrachtgever  voor de realisatie van het gebouw,
verhuist van het centrale gebouw naar het nieuwe onderkomen. Staatsbosbeheer komt daarmee nog
nadrukkelijker  te  zitten,  bij  wat  tot  haar  kernactiviteiten  behoort:  het  bos.  Ook  Fun  Forest,  de
organisatie die het mogelijk maakt om naar het dak van het bos te klauteren, krijgt een onderkomen
in het gebouw. 

Aan de ontsluiting van het stadslandgoed, zoals die nu is, zal niets veranderen. Ben je eenmaal op
het stadslandgoed dan kun je het pad volgen, dat naar de entree van het buitencentrum voert. 
Het pad voert van de rechthoekige padenstructuur van het stadslandgoed naar de natuurlijke ruimte
van het bos. Het entreegebouw is daarin een bijna geruisloze overgang van het stadslandgoed naar
het bos. Na het gebouw kun je je weg vervolgen: naar het speel- of klimbos gaan, naar het Lindeveld
of één van de wandelroutes volgen door het Almeerderhout.

Knik

Het idee van het bospad is in het gebouw bijna letterlijk uitgewerkt, als een centrale, geknikte gang.
Aan weerszijden van het pad liggen de vleugels waarin zich de 'boskamers' met publieke functies en
kantoorfuncties bevinden. Het bospad zelf roept zoveel mogelijk de sfeer op van het bos. Daarvoor
zorgen  onder  andere  de goed zichtbare  en  stevige  houten spanten  die  voor  het  skelet  van  het
gebouw gebruikt worden. 
Het hoogste punt van het gebouw vormt de kruin van het bospad, het bladerdak. De verschillende
ramen maken een steeds wisselende, speelse lichtinval mogelijk, net als in het bos.  
  
De knik in het bospad, en daarmee in het gebouw, is een bewuste keuze. Het verzacht de overgang
van de formele ruimte van het stadslandgoed naar de informele ruimte van het bos en de beleving
van het gebouw wordt dankzij de knik gevarieerder. Er ontstaat bovendien een andere oriëntatie op



de omgeving: de horecaruimte biedt door de draai volop zicht op het speelbos, de waterpartij en het
bosstrandje en het horecaterras krijgt meer zonuren.

Hout

Net als het bospad roept ook het gebouw zelf de sfeer van het bos op. De gevel is goeddeels van
hout  en  bekleed  met  ronde  houten  boomstammetjes.  Daarmee  is  bewust  een  zekere  ruwheid
opgezocht, met de uitstraling van natuurlijkheid. Die sfeer is ook binnen het gebouw volop aanwezig,
onder andere dankzij de goed zichtbare balken voor de draagconstructie.
Een deel van het gebruikte hout is afkomstig uit de bossen van Staatsbosbeheer, die daarmee laat
zien dat de organisatie óók houtproducent is, want houtproductie en bosbeheer gaan goed samen. 

Het hout dat voor de draagconstructie wordt gebruikt heeft geen drogingsproces ondergaan. Dat is
ook niet nodig voor de sterkte of de duurzaamheid. Het betekent dat het hout nog een tijd 'leeft', het
zal gaan krimpen en er zullen scheuren ontstaan. Het sluit goed aan op de gewenste natuurlijke
uitstraling  en  het  'ruwe'  karakter.  De  constructeur  heeft  er  in  zijn  berekeningen  rekening  mee
gehouden. 
 

Dak

Nemen we wat meer afstand van het gebouw, bijvoorbeeld om vanaf de Waterlandsweg te kijken,
dan zal het een zekere opvallendheid hebben, wat natuurlijk past bij de functie als entreegebouw. 
Dat komt door het gebruik van het materiaal aluminium voor het dak. Het dak heeft een flauwe helling
en dat beperkt de materiaalkeuze voor de architect. Dakpannen zijn dan niet geschikt maar daar
werd ook niet aan gedacht, evenmin als aan zwart bitumen. Gekozen is voor bronskleurig aluminium.
Door de wijze waarop de aluminiumplaten onderling worden bevestigd, ontstaat een beeld dat aan
bladnerven doet denken. Het dak wordt zo bevestigd dat het zich van het gebouw lijkt los te maken,
het krijgt een zekere mate van lichtheid. 

Het materiaalgebruik, de vormgeving van het gebouw en de situering in de omgeving, geven juist dat
bijzondere accent en tegelijkertijd een vanzelfsprekendheid aan het buitencentrum als ontvangst- en
werkplek in het bos. 

*) Het idee voor gebouw de Oostvaarders bij de Oostvaardersplassen is gebaseerd op het gegeven
dat het gebouw op een harde scheidslijn ligt. Aan de ene kant van de lijn mogen mensen komen, aan
de andere kant  niet  -  want  daar  begint het beschermde natuurgebied de Oostvaardersplassen  -
terwijl het gebouw de bezoekers wel de beleving moet geven van het natuurgebied. 
Voor  de  bezoekers  van  de  Oostvaarders  is  het  grote  panoramaraam  met  uitzicht  op  de
Oostvaardersplassen het einde van hun reis en het begin van de beleving; voor de bezoekers van
Buitencentrum de Kemphaan begint hun reis en beleving in het gebouw.


