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Het kost Sjaak Klaase ieder jaar veel tijd om zijn
strandpaviljoen De Vrijheit op- en af te bouwen.
’Dat moet efficiënter kunnen’, vonden Sjaak en vaste
gast Ties van Dijk. Van Dijk zocht contact met de
Academie van Bouwkunst. Samen met docent en
architect Stephan Verkuijlen heeft
bouwkundestudent Ivo Susi een plan uitgewerkt
voor een nieuw, duurzaam strandpaviljoen.
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Student bedenkt
plan voor nieuw
strandpaviljoen
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Heemskerk Q Voor een student uit
een klein dorpje in het midden van
Italië is het niet de meest voor de
hand liggende opdracht: maak een
plan voor een Nederlands strandpaviljoen. Maar het kan ook tot een
verrassend resultaat leiden:
Heemskerkse nuchterheid gecombineerd met Italiaans design.
De nuchterheid komt van Sjaak
Klaase, eigenaar van strandpaviljoen De Vrijheit op het Heemskerkerstrand. Ieder jaar bouwt hij
vanaf 1 maart het paviljoen op. En
op 1 oktober moet alles weer weg
zijn om opgeslagen en opgeknapt
te worden voor het nieuwe strandseizoen. ,,Als het weer goed is en
we kunnen doorwerken, kost het
zo’n twee weken. Maar als het
tegenzit, zijn we wel drie weken
bezig. Dat zijn toch weken waarin
je omzet mist.’’
Een ander knelpunt is de aggregaat
waar het paviljoen op draait. Omdat De Vrijheit alleen met de fiets
en lopend te bereiken is, en niet is
aangesloten op een stroomnet, is
Sjaak geheel zelfvoorzienend.
Maar de milieuvervuilende aggregaat is hem een doorn in het oog.
,,Ik hoop binnenkort met de gemeente te praten over aansluiting
op het elektriciteitsnet. Maar op
welke termijn dat zal zijn, weet ik
niet. Tegelijkertijd denk ik dat dit
paviljoen aan het einde van zijn

looptijd is. Dus het wordt ook tijd
om op korte termijn na te denken
over een nieuw paviljoen. Het zou
mooi zijn als dit te combineren
valt.’’
Vaste gast Ties van Dijk raakte met
Sjaak in gesprek. ,,Ik ben manager
bij Vola Nederland, een Deense
fabrikant van kranen en douches.
Ons bedrijf initieert en ondersteunt daarnaast, vanuit maatschappelijke verantwoordelijkheid,
educatieve- en culturele initiatieven. Vanuit eerdere studieprojecten
heb ik contact gehad met de Academie van Bouwkunst in Amsterdam.
Ik heb aan docent en architect
Stephan Verkuijlen gevraagd of hij
een student kende die hiermee aan
de slag wilde.’’
En zo geschiedde. Stephan vond
Ivo en Vola stelde een vergoeding
beschikbaar zodat hij, naast zijn
studiewerk, dit project kon uitwerken. Meerdere bezoeken en gesprekken met Sjaak liggen aan de
basis van het plan.
Ivo: ,,Sjaak had een duidelijke visie
en het plan moest aan een aantal
criteria voldoen. Dat is overigens
veel fijner werken dat een klant die
niet goed weet wat hij wil. Als
eerste moet het paviljoen makkelijk te maken en op te bouwen zijn.
Door te werken met ’prefab’ elementen, die dus in de fabriek in
elkaar gezet worden, scheelt het
veel opbouw- en afbraaktijd ten
opzichte van losse onderdelen.
Daarnaast moet het paviljoen
duurzaam zijn en laag in energiekosten. En, last but not least, De

Ivo toont de plansituatie vanuit de huidige situatie.

En wat vindt
Sjaak Klaase
van het plan?
Afgelopen dinsdagavond
presenteerde Ivo zijn project
aan een paviljoenterras vol
geïnteresseerde vaste klanten.
De reacties waren erg positief:
vooral de verschillende terrashoogtes werden enthousiast
ontvangen.
Paviljoeneigenaar Sjaak
Klaase glunderde. ,,Ik vind
het werkelijk prachtig. Het
glas geeft een buitengevoel en
dat is precies wat ik zocht.
Ook is zo het praktischer
ingedeeld. En ik ben heel
benieuwd hoe dat systeem
met de luchtstromen in de
praktijk uitwerkt.’’
Sjaak benadrukt dat het om
een studieopdracht gaat. Of
en in hoeverre dit plan uitgevoerd kan worden, hangt van
veel zaken af, waaronder een
elektriciteitsaansluiting en de
kosten. Maar, zo stelt docent
Stephan Verkuijlen, je kunt
het in delen ontwikkelen. ,,Er
is nu een zaadje gepland.
Sjaak gaat erover nadenken en
praten met mensen. Ik weet
zeker dat dit plan niet in een
bureaulade belandt. Het zou
geweldig zijn als dit duurzame paviljoen een voorbeeld
kan worden voor alle andere
strandpaviljoens in Nederland.’’

(v.l.n.r.) Stephan Verkuijlen, Ties van Dijk, Ivo Susi en Sjaak Klaase. Op de achtergrond strandpaviljoen De Vrijheit.
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Vrijheit moet zijn authenticiteit
behouden.’’
Het resultaat is een paviljoen dat
met behulp van een kraan in twee
dagen op- en af te bouwen is. De
indeling is praktischer waardoor er
meer uit het vloeroppervlak gehaald wordt.
Het overdekte gedeelte heeft zonnepanelen en rondom glas. Is dat
niet erg warm in de zomer? Ivo:
,,Nee. Door gebruik te maken van
luchtstromen blijft het koel binnen. De wind komt onder het
paviljoen via roosters binnen en
wordt via roosters in het plafond

gelijkmatig verspreid. Dit is een
eeuwenoude techniek die nog maar
weinig wordt toegepast in Nederland. Terwijl er toch genoeg wind
is.’’
Een andere slimme oplossing zijn
de verschillende lagen. Ivo: ,,Klanten die achterin het huidige paviljoen zitten, kunnen de zee niet
echt zien. Door het paviljoen trapsgewijs te laten oplopen, heeft iedereen vrij zicht op zee. En de
windschermen om het paviljoen
worden breder en geheel van glas,
zodat het vrije zicht op het strand
optimaal is.’’

Paviljoeneigenaar Sjaak (rechts) krijgt uitleg bij de tekeningen.

advertentie

Schematische weergave van het systeem met luchtstromen.

