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VROESENPAVILJOEN
een ontmoetingsplek voor jong en oud
ontwerp
project
opdrachtgever
bouwer
status

Vitibuck Architects
nieuwbouw paviljoen in het Vroesenpark,
Rotterdam
Stichting Theeschenkerij Vroesenpark
010 Bouw
1e fase gerealiseerd

Buurthuis 2.0
In 2006 is door bewoners uit Blijdorp het initiatief genomen om in het Vroesenpark een paviljoen te realiseren.
Hiervoor is een aparte stichting in het leven geroepen.
Door een prijsvraag onder lokale jonge architecten is het
plan van Vitibuck Architects zowel door een vakjury als
door de bewoners unaniem gekozen tot winnend ontwerp. Destijds, we spreken over 2008, was een woningbouwcoöperatie opdrachtgever voor de realisatie van
het gebouw en een sociaal maatschappelijke instelling
verantwoordelijk voor de exploitatie.
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(met tijdelijke toiletten voorziening)

N

1

5

10

Ander proces
Tussen 2008 en 2015 is alles anders geworden. Door de
crisis hebben zich de betrokken instellingen teruggetrokken. Het proces is geëvolueerd van klassieke projectaanpak (bewonersgroep, ontwikkelaar, zorginstelling en
adviseurs) toen tot een burgerinitiatief met eigen financiering nu.
Waar wijzelf heel trots op zijn is dat de kern/essentie van
het initiatief behouden is gebleven: een mooi paviljoen in
het park gedragen door bewoners voor bewoners.
Wel zijn de organisatie, financiering en aanpak verandert
en meegeëvolueerd met wat er buiten om ons heen
gebeurd. Het resultaat is een buurthuis 2.0, maar dan
niet amateuristisch. Hier worden ondernemen en maatschappelijke activiteiten gecombineerd en heeft de wijk
Blijdorp voor het eerst een hotspot.
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Andere rol
Als actieve partner binnen de stichting is Vitibuck
Architects; een van de initiatiefnemers van dit project.
terras
Voor en met de buurt is daarbij ons streven. Naast
architect, vergunningentijger en ontwikkelaar zijn wij
terras
ook betrokken bewoners, voor wie het Vroesenpark hun
achtertuin is.
Dat geldt voor alle betrokkenen; financier, exploitant
en programmeur. Iedereen draagt vanuit zijn professionele achtergrond bij en speelt een actieve rol binnen de
stichting. Zo heeft de stichting (met steun van de deelgemeente) zelf gezorgd voor de financiering door private
partijen.
Ander ontwerp
De nieuwe aanpak heeft ook geresulteerd in een aanpassing van het oorspronkelijke ontwerp. Het gewijzigde
plan houdt rekening met onzekerheden en heeft faseerbaarheid als uitgangspunt. Wat is haalbaar met de
middelen die we hebben? Het huidige groeimodel laat
ruimte voor toekomstige ontwikkelingen.
Het paviljoen staat centraal in het Vroesenpark; het
is ingetogen en voegt zich tussen de bomen.
Het gebouw bestaat uit een gesloten en een open deel;
respectievelijk het functionele gedeelte met toiletten
(in de erste fase als tijdelijk element) en keuken en het
zitgedeelte. Het paviljoen opent zich in het zitgedeelte
naar het park en de waterpartij toe door hoge puien. Een
licht hellend (groendak) ondersteunt de waaierstructuur
van het gebouw. De modulaire opbouw is af te lezen aan
de lariks ribbenstructuur van het gebouw, die ook van
buiten zichtbaar is.
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De eerste fase is gerealiseerd en met een overweldigende opkomst van buurtbewoners is het paviljoen na één
jaar een groot succes. Dat smaakt naar meer!
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