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de opgave 

bureau SLA & Overtreders W zijn door de Dutch Design Foundation gevraagd voor het ontwerp van het People’s 
Pavilion op het Ketelhuisplein tijdens de Dutch Design Week (DDW) in 2017. In dat jaar lanceerden de DDW en 
Designstad Eindhoven de eerste editie van een vierjaarlijks, internationaal design-evenement dat een podium 
biedt aan toekomstmakers uit de hele wereld: het World Design Event (WDE). Het People’s Pavilion werd voor 
9 dagen het hoofdpaviljoen van het World Design Event. Het moest dienst doen als hang-out, maar ook gebruikt 
worden voor evenementen zoals Ted-X lezingen en Climate Action Debat. Het gebouw moest circulariteit ademen.
 
programma van eisen

De Dutch Design Foundation gaf de ontwerpers bijna carte blanche. Met een ultrakort programma van eisen: 
Maak een simpel, visueel aantrekkelijke en weerbestendige evenementenruimte met ruimte voor 200 zittende en 
600 staande mensen. Binnen een budget van EUR 200.000,00. Maak van People’s Pavilion een epic gebouw waar 
de architectuur- en designwereld nog 10 jaar over zal praten. 

proces en realisatie

Een paviljoen bouwen en na 9 dagen weer slopen staat haaks op de circulaire ambitie en was voor de 
ontwerpers dus geen optie. Tegelijkertijd moest People’s Pavilion een serieus gebouw worden van 250m2. 
De tijdelijkheid bood kans om het anders te doen. Het prikkelde tot onderzoek en uiteindelijk tot de radicale 
ontwerpkeuze om alle materialen te lenen en na de DDW weer ongeschonden terug te geven, zoals je dat met 
geleende spullen doet.  

Om te garanderen dat materialen zonder waardevermindering terug zouden gaan naar hun eigenaar waren 
schroeven, lijm, boor- en zaagmachines verboden op de bouwplaats. Voor de ontwerpers betekende dit een 
eindeloos gepuzzel met de voorhanden zijnde materialen. Het paviljoen kon niet een willekeurige stapeling zijn 
van geleende materialen. De ontwerpers zochten naar een eigen, logisch aanvoelende esthetiek. 

De vorm van het gebouw werd mede bepaald door de afmetingen van de materialen. De hele houtconstructie 
werd samengesteld uit standaardlengtes hout, variërend van 240cm tot 600cm lang, met tussenstappen 
van steeds 30 centimeter langer. Hieruit werden portalen samengesteld waartussen de heipalen geklemd 
werden. De heipalen en frames zijn aan elkaar bevestigd met 350 spanbanden. Zo ontstond een 8 meter hoge 
hoofddraagconstructie die het skelet vormt voor het gebouw. De zichtbare constructieve details verhullen niets. 
Alles is met stalen omsnoeringsbanden en spanbanden aan elkaar gesjord. Dit zorgde voor een zeer leesbaar 
gebouw: bezoekers begrepen meteen dat door het verwijderen van de banden het gebouw uit elkaar gehaald 
zou kunnen worden. Door de regelmatige spatiëring van de banden over het hout ontstond een aansprekend 
totaalbeeld. 

Het glazen dak is gemaakt met een systeem dat ook in de kassenbouw wordt gebruikt. Het podium bestond uit 
geleende stelcon platen. Om zitplaatsen te bieden werden geleende kerkbanken gecombineerd met opgeknapte 
gebruikte meubels geleverd door Vitra Circle. Ook de verlichting, de bar en de overige inrichting van het 
People’s Pavilion zijn geleend.

Af en toe kregen de ontwerpers een kadootje in de schoot geworpen: toen de hele houtconstructie al ontworpen 
was, werd hen een partij glazen kantoorwanden aangeboden, die puur toevallig precies pasten tussen de al 
bepaalde tussenruimte van de heipalen. 
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De dichte gevels bestonden uit kleurige plastic leien van plastic huisafval. In de zomer van 2017 konden 
Eindhovenaren op het Ketelhuisplein hun plastic afval (HDPE en PP) inleveren. Dit afval werd op kleur 
gesorteerd ingezameld en verwerkt. In tegenstelling tot conventionele plasticrecycling waarbij, doordat alle 
kleuren plastic vermengd worden, het eindresultaat altijd grijs is. Met alle verschillend gekleurde leien werden 
in de gevel subtiele kleurverlopen samengesteld, van groenig naar blauwig via paarsig naar roodachtig en weer 
terug.

samenwerking 

Samenwerking was essentieel om People’s Pavilion te realiseren. Bouwkundig experts, leveranciers en bouwers 
zetten samen met de ontwerpers alles op alles te zetten om het in een half jaar tijd voor elkaar te krijgen. 

People’s Pavilion zou niet hebben bestaan zonder de kennis van vooruitstrevende bouwkundigen, constructeurs 
en bouwers. Samen met de bouwkundig ingenieurs van Arup ontwikkelden de ontwerpers de nieuwe manier 
van constructie die het toeliet om met standaard bouwmaterialen te werken. Ook de leveranciers deelden 
mee in het experiment. Om de waarde van het concept te illustreren zijn er afspraken gemaakt met alle 
leveranciers om het gebruik van de materialen na het project te garanderen. Na afloop van de DDW werd alles 
daadwerkelijk weer teruggegeven: zo waren het hout en de staalmatten te koop bij de STIHO, zitten de heipalen 
inmiddels onder de grond onder een permanent gebouw, en werden de tweedehands windverbanden en glazen 
kantoorwanden door New Horizon teruggenomen om te worden hergebruikt in nieuwbouw. De leien blijven in het 
publieke domein in een toekomstig project van de stad Eindhoven. 

Veel gebouwen zijn maar 10 tot 20 jaar in gebruik voor ze weer worden gesloopt. Na de sloop kan er weinig 
tot niets meer worden gedaan met de ooit bruikbare bouwmaterialen. Ze zijn tot afval geworden. People’s 
Pavilion is mede door de intensieve samenwerking een voorbeeld geworden van hoe het anders kan. Het pusht 
het gesprek over circulariteit en een nieuwe, meer duurzame industriële standaard in bouwen. Het opent 
mogelijkheden om de ambitie uit te bouwen en om materialen nog langer te lenen. De ontwerpers geloven 
dat de werkwijze ++kan worden opgeschaald en voor permanente bouw geschikt kan zijn. bureau SLA en 
Overtreders W zijn bezig met het opschalen van de plannen namelijk een tijdelijk paviljoen van 3000m2 dat 
ook verwarmd en geïsoleerd moet worden. De leien worden doorontwikkeld en zijn binnenkort commercieel 
verkrijgbaar als gevelbekleding.

People’s Pavilion is gerealiseerd in samenwerking met:

De constructeurs van Arup, Amsterdam
New Horizon voor de verzameling tweedehands materialen
En de bouwers van Ham & Sybesma, Amsterdam
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sections

section AA - people’s pavilion DDW 2017
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section BB - people’s pavilion DDW 2017
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details and exploded view
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VENLO greenhouse
roof structure

primary load-bearing structure
rough pinewood

VENLO greenhouse
roof structure

primary load-bearing structure
rough pinewood

steel APD gutter

welded wire mesh
w/ plastic slates

secundary steel facade
support structure

primary construction details - people’s pavilion DDW 2017
Bureau SLA & Overtreders W

VENLO greenhouse
roof structure

primary load-bearing structure
rough pinewood

recycled glass partition walls
w/ aluminium frames

steel APD gutter

welded wire mesh w/ 
plastic slates produced 

from recycled PP

reinforced concrete
foundation piles

details hoofdconstructie - people’s pavilion DDW 2017
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name:     People’s Pavilion
address:    Ketelhuisplein Eindhoven
event:     part of the World Design Event, 21-29 Oct 2017
design:     bureau SLA & Overtreders W, Amsterdam
designers:    Peter van Assche, Hester van Dijk, Reinder Bakker
client:     Dutch Design Foundation, Eindhoven
structural engineering:   Arup, Amsterdam
urban mining advice:   New Horizon
main builders:    Ham, Post en Van Huystee, Amsterdam
photography   Filip Dujardin & Jeroen van der Wielen

MATERIAL LENDERS
foundation piles:    IJB groep, Lemmer
wood, steel mats:   Stiho group, Nieuwegein
facade tiles:    Govaerts, Hasselt (B)
ground floor facade:   Tetris, Amsterdam
electrical wiring & lights:   ElektroNed
glass roof:    DEGO, Monster
concrete flooring:   Heezen, Eindhoven
tensioning straps: (spanbanden) Logistiek Concurrent
containers for plastic waste:  Van Happen, Eindhoven
plastic washing/shreddering:  Morssinkhof, Haaksbergen
church benches:    Keizersgrachtkerk, Amsterdam

MORE INFORMATION
Overtreders W, post@overtreders-w.nl
bureau SLA, info@bureauSLA.nl

IMAGE CREDITS
Filip Dujardin en Jeroen van der Wielen

LINKS
www.overtreders-w.nl
www.bureauSLA.nl

VIDEO
klik hier: timelapse people’s pavilion 

CONTACT

bureau SLA
Gaasterlandstraat 3
1079 RH Amsterdam
e: vanassche@bureausla.nl
t: +31 20 688 03 17 
Peter van Assche: 06 4132 3676
Instagram: Peter van Assche
www.bureauSLA.nl

Overtreders W
Gaasterlandstraat 3
1079 RH Amsterdam
e: post@overtreders-w.nl
Reinder Bakker: +31 (0)6 4573 2584
Hester van Dijk: +31 (0)6 4576 4861
www.overtreders-w.nl
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