
Piushavenpaviljoen



Het Piushavenpaviljoen verenigt 
architectuur en duurzaamheid op 
verschillende niveaus. Het paviljoen 
ligt aan de kop van de Piushaven. Om 
de publieke kwaliteit te versterken, 
stelden we een publiek dek voor dat 
niet in het pve zat. Het maakt van een 
monofunctioneel horecapaviljoen een 
multifunctionele aanwinst voor de stad. 
Het paviljoen was bedacht als tijdelijk 
bouwwerk. Ons ontwerp overtuigde de 
gemeente om de plek publiek te houden. 
De stad werd mede-opdrachtgever en 
verdubbelde het budget.

Het paviljoen biedt een prachtig 
uitzicht en houdt tegelijkertijd ruimte 
vrij, zodat de pier voor iedereen 
toegankelijk blijft. Het paviljoen 
verbindt culturen die tot voor kort van 
elkaar gescheiden waren door het water; 
er wordt gevist, gegeten, gedronken en 
gepraat.

De architectuur is geënt op de 
historische haven, haar schepen en 
bruggen. De duidelijke hoofdvorm en 
constructie, de mat-zwarte gevelvlakken 
en de combinatie van staal en hout 

leggen de verbinding met de context. 
Het constructieprincipe is glashelder: 
alle bouwkundige elementen - 
van platform en borstwering tot 
vloerafscheidingen en zonwering - 
zijn een integraal onderdeel van de 
constructie. 

Het stalen randkader maakt grote 
overstekken mogelijk. Zo kon de 
historische fundering van de kade 
worden gespaard. De momentvaste 
constructieknopen en afwezigheid van 
stabiliteitswanden zorgen voor een 
volledig vrij indeelbare plattegrond 
en maakt intensief gebruik van het 
dek mogelijk. Het horecagedeelte 
kan eenvoudig worden vervangen 
zonder dat daarvoor moet worden 
ingegrepen in de constructie. De stalen 
is volledig demontabel. Alle materialen 
zijn extreem robuust. Dit past bij het 
karakter van de haven en verlengt de 
levensduur van het paviljoen. 
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de pier is een publieke plek 
met  zicht op de haven

een rotatie van 90 graden houdt de pier vrij

een restaurant leidt tot privatisering 
van deze plek

een uitkijk-plaform verdubbelt de publieke ruimte 
en vormt een luifel tegen zon en regen



icoon aan kop van de haven



een publiek dek met uitzicht

niveau publiek dek 1:200

niveau pier & restaurant 1:200



stalen gezette staalplaat als borstwering

een publiek dek met uitzicht 1:200





grote glasvlakken 
nodigen bezoekers 

uit, bieden een 
spectaculair uitzicht 
vanuit het restaurant 

en reflecteren het 
water ‘s nachts.
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