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Erasmus Paviljoen
Typologie:

Studentcenter

Het Erasmus Paviljoen is ontworpen als een levendig en centraal

het paviljoen. Het ontwerp is hiermee bij uitstek een ontwerp waarin gebruik en

sluiten van de mechanische lamellen kunnen gebruikers zelf kiezen hoeveel licht

Periode:

2008 - 2013

ontmoetingspunt, gelegen in het midden van de Erasmus Universiteit campus te

techniek op innovatieve wijze op elkaar zijn afgestemd. Het ritme van het leven

ze binnen willen laten. Dat is niet alleen gebruikersvriendelijk maar ook duurzaam!

Status:

Gerealiseerd

Rotterdam. Het paviljoen is gesitueerd op de kruising van de twee hoofdassen van

binnenin bepaalt het uiterlijk van het Erasmus Paviljoen waardoor wat er binnen

De dynamische gevel past zich niet alleen aan het ritme van de zon maar ook het

Location:

Rotterdam, Nederland

de campus en vormt hiermee het centrale hart van de campus. Het programma

gebeurt zichtbaar is voor de omgeving.

ritme van het leven binnenin het paviljoen. In het geval van lezingen of colleges kan

Project size:

1800 m2

bestaat uit studieplekken op het noord-oosten, een theaterzaal met foyer aan de

Een zorgvuldige oriëntatie van het programma in het gebouw op de zon is

van het paviljoen, door het sluiten van de lamellen, een meer intieme omgeving

i.s.m:

De Zwarte Hond

nieuwe plaza en een grand café met terras op het westen aan de vijver.

gecombineerd met een dynamische gevel. Door de dynamische lamellen aan de

gemaakt worden. Bij feestjes en grote evenementen kunnen de lamellen geopend

Duurzaamheid, gebruiksvriendelijkheid, transparantie en intimiteit zijn de

buitenzijde te openen of te sluiten kan er meer daglicht in het gebouw worden

worden en krijgt het paviljoen een open en uitnodigend karakter. Het paviljoen kan

belangrijkste kernwoorden voor het ontwerp. Een bijzonder aspect van het

gebracht of kan de zon worden geblokkeerd. Op warme dagen fungeren de

dus geborgen en intiem zijn op een maandagochtend en bijvoorbeeld zeer open en

ontwerp is de dynamische gevel die zich actief aanpast aan de weersveranderingen

gesloten lamellen als zonnescherm, wanneer het bewolkt is laten ze extra daglicht

feestelijk op een vrijdagmiddag. ‘s Avonds, als binnen de verlichting aan gaat, is

en seizoenswisselingen maar ook aan het karakter van de activiteiten in- en rond

binnen en kijk je over de volle hoogte van de gevel naar buiten. Door het openen of

het beeld weer anders: een gebouw als een lantaarn.
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Begane grond
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Tweede verdieping
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Gevelaanzicht noordzijde
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te Rotterdam

Aanzicht oostgevel

Werknummer:

0903

Opdrachtgever:

Erasmus Universiteit Rotterdam

Fase:

Bestek

Tekeningnummer:

1103-DO300

Onderwerp:

Gevelaanzicht Noord & Oost

Papier formaat:

A2 (594 mm x 420 mm)

Schaal:

1:100

Revisie F:
Revisie E:
Revisie D:

Revisie C:
Doorsnede
Revisie B:
Revisie A:
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Vanuit de ontwikkelde standaard lamel zijn alle varianten voor het gevelontwerp mogelijk.
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Verstelbare aluminium lamellen

Gebogen houten plafond

Stalen constructie
Gevel met driedubbele beglazing
Geleider voor de verstelbare lamellen
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COLOFON

Project:			Erasmus Paviljoen
Periode: 			

2010 - 2013

Status: 			Opgeleverd
Omvang: 			

1800 m 2

Design: 			Powerhouse Company & DeZwarteHond
Opdrachtgever:		Erasmus Universiteit Rotterdam
Locatie: 			Rotterdam, Nederland
Partner: 			

Nanne de Ru, Willem Hein Schenk

Projectarchitect: 		Stefan Prins
Team: 			Sander Apperlo, Sybren Woudstra, Anja Lübke, Anne Larsen,
			Sijmen de Goede, Søren Harder Nielsen
Adviseur contructies: 	Pieters Bouwtechniek
Adviseur installaties: 	moBius Consult
Aannemer: 		Lokhorst Bouw
Aannemer interieur: 	Punt Interieurbouw
Fotografie Voorblad:	René de Wit
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