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Het paviljoen is een 3D-ontwerp
dat aan alle zijden anders is.

Paviljoen uit
stadshout
In het Amsterdamse Amstelpark is een paviljoen gebouwd met hout
van Amsterdamse iepen. Het hout is niet gedroogd. In de constructie
is daarom rekening gehouden met krimp van het hout. De zinken
dakbedekking is daar ook op gedetailleerd.
Stadshout is een collectief van meubelmakers dat het hout van
gekapte bomen uit Amsterdam hergebruikt. Tot nu toe vooral
voor meubels en snuisterijen, maar medio vorig jaar is het eerste
echte bouwwerk van stadshout verrezen. Beheerder Gerard de
Ruijter van het Amstelpark nam daartoe het initiatief. Architect
Florian Eckardt mocht het ontwerp van het paviljoen maken
doordat hij al vaker ontwerpen voor Stadshout had gemaakt.
De houtkeuze voor het paviljoen stond vanaf het begin al vast:
iepen. Die groeien veel langs de Amsterdamse grachten – er
staan er maar liefst 70.000 – en door die beschutte omgeving
zijn ze ook redelijk recht. De lengte van het gerooide hout is
echter beperkt. Bij het snoeien in de binnenstad zijn hanteerbaarheid en vervoer belangrijke punten, waardoor de lengtes
maximaal 6,5 meter kunnen zijn. Voor de randbalken had
Stadshout langer hout nodig, zodat daarvoor uitgeweken is naar
douglas uit de stad.
Het stadshout is vervolgens door de mensen van Stadshout
bewerkt, waarvoor onder meer een uit Polen geïmporteerde
zaagmachine is gebruikt.

Alzijdig verschillend
Het paviljoen heeft een bijzondere vorm gekregen. “De locatie
was een open plek in het park met daarin een ronde vijver.
Eigenlijk vroeg dat niet om een toevoeging. Daarom heb ik het
paviljoen aan de rand van de vijver in het water geplaatst en
ook een ronde basis gegeven. Het ontwerp is alzijdig gericht
met vanaf iedere kant een verschillende aanblik. De hoge kant
richt zich naar de landzijde, waar de meeste ruimte is voor het
publiek.”
Het ontwerp van het paviljoen is een echte 3D-vorm, zodat vrijwel elke aansluiting meervoudig schuin is. Eckardt liet namelijk
niet alleen de rand oplopen naar de hoge westzijde, maar koos
er ook voor om de kolomconstructies niet onder de randbalk te
zetten of onder de knooppunten, maar die enigszins naar binnen
te schuiven. Martijn Gillissen van Pieters Bouwtechniek moest
daarom als eerste het onderscheid maken tussen dragende
hoofdbalken, ringbalken en tussenbalken. Dat was ook van
groot belang voor de verbindingen. Dat zijn stalen knooppunten
die met een flens in het hout worden ingelaten. Aan de flens zit
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1/2 // Het houten dak staat op een ronde betonnen onderbouw, met daarin een driehoekige
podiumvloer. 3 // De stalen knooppunten zijn gepast voordat ze naar de verzinkerij zijn gegaan.

een plaat gelast waar de balk op rust of
die juist op de bovenzijde van de balk
afsteunt.
Kettingzaag
De ‘handjes’ aan het staal vormen de
constructieve verbindingen; de verbindingselementen zelf zijn gefixeerd met
rvs-draadeinden met moeren dwars door
het hout en de flens. Met deze draadeinden moest het ingezaagde hout soms
ook weer naar elkaar toe worden getrokken. De stalen verbindingselementen zijn
eerst gepast voordat ze naar de verzinkerij zijn gebracht.
Op sommige plekken komen meerdere
balken bij elkaar, zodat er behoorlijk ingewikkelde knooppunten ontstonden.
Niettemin zijn alle knooppunten en schuine aansluitingen met de kettingzaag uitgevoerd. “Maar het zijn wel meubelmakers. Die zijn gewend om met heel grote
precisie te werken. Zelfs met de kettingzaag is dat mogelijk. Zo zijn voor de
schuin te zagen kopse kanten mallen
gemaakt met geleiderails, waar ze met de
kettingzaag langs konden zagen.” De
kopse kanten zijn overigens direct met
was ingesmeerd om te voorkomen dat de
koppen sneller zouden drogen dan de
rest van het hout, waardoor scheuren
zouden kunnen ontstaan. Eckardt leverde
zelf de werktekeningen vanuit het 3Dmodel. “Stadshout heeft geen werkvoorbereider.”
Kolomconstructies
De drie kolomconstructies bestaan elk uit
twee schuine kolommen. Doordat de
dragende constructies in alle richtingen
schuin staan, was de stabiliteit gewaarborgd. Lastig was het wel om de schuine
kolomconstructies op betonnen sokkels
te plaatsen. Uiteindelijk is ervoor gekozen
om de kolommen eerst te plaatsen en de
sokkels daarna op te storten. De kolommen waren daartoe vooraf voorzien van
stalen voetplaten met stekeinden.
Het hout voor het paviljoen is niet gedroogd. Stadshout heeft namelijk geen
drogerij. Het paviljoen was dan ook een
experiment om te construeren met ongedroogd hout. Het hout voor het dakbeschot is wel gedroogd. Een proef met
ongedroogd hout mislukte doordat de
gezaagde delen te krom trokken. Daarbij
was er ook het risico dat het hout zou
gaan schimmelen onder de zinken dakbedekking. Het hout is daarom alsnog
naar een externe houtdrogerij gebracht.
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De dakconstructie is op
maaiveld opgebouwd.

Het dak is uitgevoerd in zink.
Daarmee was vrij gemakkelijk
een schuivende constructie te
realiseren.
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1 // De kolommen zijn met een stalen knoop-
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punt aan elkaar verbonden. De stekeinden zijn
later aangestort. 2 // De meubelmakers hebben
het zaagwerk met grote precisie uitgevoerd.
3 // Constructieve plattegrond van het dak van
het paviljoen. 4 // 3D-ontwerp van het paviljoen. 5 // Het zinken dak is rondom de kern
gefixeerd.
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1 // De secundaire balken zijn ruim opgelegd en op één punt gefixeerd. 2 // Het paviljoen staat op
een rond plateau in de vijver. 3 // Vanaf de twee laagste punten voeren afneembare (te reinigen)
spuwers het hemelwater richting de vijver.

Tussen de delen van het dakbeschot zijn
open voegen van 20 mm gehouden om
het zink te ventileren.
Schuivende dakbedekking
Voor het constructiehout is rekening gehouden met krimp. Van volledig nat naar
volledig droog is de krimp in de breedte
ongeveer 8 procent en in de lengte ongeveer 0,8 procent. Doordat het hout bij
de daadwerkelijke montage al niet meer
helemaal nat was en in de buitenomgeving ook niet helemaal droog hoeft te
worden, is de krimp in de praktijk minder.
“En als het paviljoen in zijn geheel krimpt,
is de invloed ook nog beperkt”, stelt
Eckardt. Wel moesten de secundaire
balken – dwars op de hoofdconstructie
als dragers van het dakbeschot – ruim
worden opgelegd en slechts aan één
zijde gefixeerd. Ook de zinken dakbedekking moest schuivend worden opgelegd.
De felsbanen zijn daarvoor gefixeerd
rondom de kern van het paviljoen en
kunnen naar buiten toe bewegen. Ook de
zinken buitenrand van het dak, die de
randbalk helemaal afdekt, is schuivend
aangebracht, zodat de ringbalk naar binnen kan verplaatsen.
Daarnaast was het natte hout in constructief opzicht een uitdaging. Het heeft een
hoger gewicht dan droog hout, maar
belangrijker: het hout is niet gekeurd en
dus niet ingedeeld in een constructieklasse.
Bij de bouw van het paviljoen is eerst op
maaiveld de constructie van het dak gemonteerd. Die is met een kraan omhoog
gehesen, waarna de poten eronder gezet
zijn. Vervolgens zijn de secundaire balken
gemonteerd en is het dakbeschot aangebracht. Toen de dakplanken werden aangebracht, was de constructie al behoorlijk
gedroogd door de zomerzon.
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